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देणं ‘अनंताचं’  
 

श्री. अ.पां. देशपांडे हे नाि प ढे आले, की मराठी विज्ञान पररषदेचा उले्लख होणे हा एक अश्चधश्चलखीत 

वनयम झालेला आहे. असे होण्यामागचे एक सबळ कारण म्हणजे सन १९७५ पासून आतापयांत म्हणजे 

गेली ४२ िषे अखंवडतपणे ते या संस्थेचे कायािाह म्हणून कायारत आहेत, आधारसं्तभ आहेत. २४ 

एवप्रल, १९६६ रोजी स्थापन झालेल्या मराठी विज्ञान पररषदेचा प्रम ख उदे्दश विज्ञान हे मराठी भाषेतून 

सिासामान्ांना समजेल असे मांडून सिा बाबतीतं िैज्ञावनक दृवष्टकोन समाजात रुजािा असे आहे आश्चण 

‘अ.पां.’, ‘अपां’, ‘अपा’, ‘अप्पा’, ‘एपी’ अशा अश्चधक श्चजव्हाळ्याच्या नािांनी सहसा संबोधले जाणारे 

श्री. देशपांडे यांनी ते काया श्चसद्धीस नेण्यात आपले आय ष्य झोकून वदले, ही त्ांची वनष्ठा सिाांना 

आदरणीय आश्चण सू्फती देणारी रावहलेली आहे.  

मराठी विज्ञान पररषदेचा विस्तार महाराष्टर  आश्चण त्ा बाहेर वमळून वतच्या एकूण ७५ विभागांतून 

झालेला आहे. तो प्रिास टप्प्याटप्प्याने होत गेला असून त्ा जडणघडणीतही श्री. देशपांडे यांचे 

योगदान मोलाचे ठरले आहे. प्रते्क वठकाणी कायाकते तयार करून त्ांना विविध प्रकारे सतत मदत 

आश्चण प्रोत्साहन देऊन हे काम प ढे नेणे वकती कष्टाचे आहे याची जाणीि आपल्याला असेलच. 

त्ासाठी क ठलीही अपेक्षा न बाळगता, वमळेल त्ा िाहनान े प्रिास करून, प्रसंगी पदरमोड करून 

आश्चण मनस्ताप वकंिा उपेक्षा झाली तरी खंत न बाळगता, नाउमेद न होता पररषदेसाठी असे सिोपरी 

कष्ट केलेले श्री. अ.पां. देशपांडे, त्ांचे सहकारी आश्चण त्ांनी प्रेरणा वदलेले कायाकते, यांम ळेच मराठी 

विज्ञान पररषदेचा डोलारा उभारला गेला आहे याबद्दल द मत नाही.  

पररषदेने आत्तापयांत साठाहून अश्चधक उपक्रम राबिले असून त्ांतील बहुतांश उपक्रमांच्या आखणीत 

श्री. देशपांडे यांचे बहुमूल्य मागादशान लाभले आहे हे विसरता कामा नये. विज्ञानाचा प्रसार, प्रचार 

आश्चण सचोटीने काम करणारी एक संस्था अशी मराठी विज्ञान पररषदेची वनष्कलंक प्रवतमा उभारण्यात 

आश्चण राखण्यातही त्ांनी कळीची भूवमका बजािलेली आहे. संस्था बांधणी आश्चण संस्थेशी वनगवडत 

सिा घटकांमध्ये सामंजस्य राखण्यात त्ांचे असलेले कौशल्य पररषदेसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. 

आध वनक विज्ञानाच्या प्रसारासाठी २८ नोव्हेंबर, १६६० रोजी लंडनमध्ये स्थापन झालेली ‘द रॉयल 

सोसायटी’ ही सिाांत ज नी अशी अग्रगण्य आश्चण प्रवतवष्ठत संस्था आहे. आजही कायारत असलेल्या या 

संस्थेने विज्ञान लोकवप्रय व्हािे म्हणून हाती घेतलेले उपक्रम, जसे की िैज्ञावनकांची व्याख्याने, 

प्रात्श्चक्षके, उपकरणे तयार करणे, प्रकाशने प्रश्चसद्ध करणे, बहुधा जगातील अन् विज्ञान प्रसार संस्थांनी 

कमी-अश्चधक फरकाने राबविले आहेत. या संदभाात रॉयल सोसायटीच्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 

एक म्हणजे, जरी त्ा काळी औपचाररक मूलभूत विज्ञान आश्चण गश्चणत यांतील संशोधन बहुधा लॅवटन 

भाषेत प्रश्चसद्ध होत असे, त्ाबद्दल सामान् लोकांना मावहती इंग्रजी भाषेतून देण्यािर वतने भर वदला. 



 

8  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

वतने त्ासाठी मान्िर िैज्ञावनकांची मदत सतत घेतली. स प्रश्चसद्ध शास्त्रज्ञ मायकेल फॅराडे (२२ सप्टेंबर, 

१७९१ ते २५ ऑगस्ट, १८६७) हे त्ाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्ांच्या व्याख्यानांना आश्चण प्रयोग 

सादरीकरणांना अलोट गदी होत असे. द सरी गोष्ट म्हणजे, वतने संशोधनाला विविध प्रकारे प्रोत्साहन 

वदले, ज्यांत संशोधन श्चशष्यिृत्ती, प्रकल्प अन दान आश्चण काटेकोरपणे संपावदत केलेली जनाल्स आदीचंा 

समािेश आहे.  

मराठी विज्ञान पररषदेनेही तशाच धोरणांचा िापर, अथाातच प्रादेश्चशक िास्ति आश्चण सांप्रत काळाची 

गरज ओळखून केला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रसार मराठी भाषेतून करण्याला प्राधान् देणे आश्चण 

दजेदार ‘म.वि.प. पवत्रका’ दरमहा प्रश्चसद्ध करणे (सतत मागील ५० िषे), तसेच वतचे विविध 

स्तरांिरील इतर उपक्रम त्ाची साक्ष देतात. आता पररषद विज्ञानात पदव्य त्तर पदिीचे (एम.एस्सी.) 

श्चशक्षण घेणाऱ्या तीन विद्यार्थ्ाांसाठी दर दोन िषाांनी श्चशष्यिृत्ती देते, त्ाश्चशिाय दरिषी महाविद्यालय 

आश्चण विद्यापीठ पातळीिरील संशोधकांना, तसेच लघ उद्योजकांना त्ांच्या नािीन्पूणा उत्पादन िा 

प्रवक्रयेसाठी प्रते्की एक लाख रुपयांचे पाररतोवषक प्रदान करते. याप ढे जाऊन पररषदेने वतच्या ‘विज्ञान 

भिन’ या िास्तूत प्रगत संशोधनासाठी प्रयोगशाळाही उघडली असून समाजाला थेट उपयोगी पडू 

शकेल असे संशोधन वतथे हाती घेण्यास स रूिात झाली आहे.       

काही लोकांच्या मते, मराठी विज्ञान पररषद ही एका प्रस्थावपत संस्थेसारखी काया करत रावहली असून 

वतने ‘चळिळी’चे रूप घेतले नाही, समाजाच्या ज्वलंत प्रश्ांना हाती घेतले नाही. त्ामागची भूवमका 

अशी आहे, की संस्थाबाह्य चळिळ कदाश्चचत प्रसारमाध्यमांचे अश्चधक लक्ष िेधते, पण ती सहसा 

दीघाकाळ चालू राहत नाही. वतला स्थस्थर ठेिण्यासाठी स्वत:ची जागा, स रळीत कायापद्धती आश्चण 

आश्चथाक पाठबळ अशा गोष्टी उभे करणे शक्य होत नाही. पररषदेने प्रबोधनाच्या मागााने काया करण्याचे 

स्वीकारले असून त लनेने कमी प्रश्चसद्धी वमळाली असली, तरी गेली ५० िषे आपले विज्ञानप्रसारचे काया 

ती नेटकेपणाने आश्चण अश्चभमानाने पार पाडत आलेली आहे. लोकाश्रयाने म ं बईत स्वत:ची िास्तू 

उभारणी आश्चण बऱ्यापैकी आश्चथाक स्थैया प्राप्त केल्याम ळे वतची स्वायत्तता अबाश्चधत रावहली आहे. 

तसेच, सामाश्चजक प्रश्ांना वतची माश्चसक ‘पवत्रका’ आश्चण इतर माध्यमांतून िैज्ञावनक चौकटीत उत्तरे 

मांडण्याचे प्रयत्न वतने न च कता केले आहेत. मराठी विज्ञान पररषदेने त्ाम ळे, समाजात एक विश्वसनीय 

संस्था अशी आपली प्रवतमा कायम केली आहे.    

हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे पररषदेचे एक कायािाह म्हणून श्री. अ.पां. देशपांडे यांनी अशा 

सिा कायाांमध्ये लाखमोलाची भूवमका बजािली आहे. त्ासाठी त्ांनी मोठा व्यासंगही केला आहे. 

पररषदेचे स्वरूप ि कायाक्रम कसे ठेिल्यास दीघाकालीन फायदे वमळतील यािर श्चचंतन आश्चण अनेक 

तज्ज्ांबरोबर िेळोिेळी चचाा केली आहे. पररषदेची घटना - वनयम यांत काळान रूप आतापयांत नऊ 

िेळा द रुस्त्या केल्या गेल्या असून श्री. देशपांडे यांचा अन भि त्ासाठी दरिेळी उपयोगी पडला आहे.    
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पण याचबरोबर श्री. अ.पां. देशपांडे यांनी व्यविश: विज्ञानविषयक जनजागृतीसाठी विविध मागाांनी 

प्रचंड काया केले आहे ते िेगळेच. विविध प्रसारमाध्यमांचा भरपूर िापर त्ांनी सक्षमपणे विज्ञान आश्चण 

मराठी विज्ञान पररषदेच्या कायााची मावहती देण्यासाठी अविरतपणे केला आहे. त्ाचा विस्मयजनक 

तपशील असा आहे : विज्ञान, तंत्रज्ञान, अश्चभयांवत्रकी आश्चण श्चजव्हाळ्याच्या अनेक सामाश्चजक प्रश्ांिर 

आत्तापयांत प्रश्चसद्ध केलेली ६४ प स्तके, ितामानपते्र ि माश्चसके, यांत १,६०० लेख, १,१०० जाहीर 

व्याख्याने, आकाशिाणीिर २६२ कायाक्रम आश्चण दरूदशानिर ६३ कायाक्रम. िेळेचे वनयोजन केले आश्चण 

मनात आणले, तर एक मन ष्य आय ष्यात इतर व्यािसावयक आश्चण कौट ंवबक जबाबदाऱ्यांबरोबर 

अभ्यासपूणा लेखन, प्रबोधन आश्चण सादरीकरणही वकती प्रमाणात करू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण 

ह्या आकडेिारीतून प ढे येते. तसेच, िरील प्रते्क लेख, व्याख्यान आश्चण कायाक्रम यांची नोदं आश्चण 

आिश्यक असा तपशील वटपून ठेिण्याची त्ांची श्चशस्तदेखील अन करणीय आहे. तरी यात आिया 

नाही, की मराठी विज्ञान पररषदेने पन्नास िषे वनरंतर िाटचाल केल्यािर वतचा संपूणा मागोिा घेणारे 

आश्चण अन् संस्थांना मागादशाक ठरेल असे ‘मराठी विज्ञान पररषद – नाबाद ५१’ हे संस्थेचे व्यािसावयक 

चररत्र या िगाात मोडणारे ऐवतहाश्चसक प स्तक २०१६ साली श्चलहून, श्री. अ.पां. देशपांडे यांनी एक 

अमूल्य ठेिाही आपल्या हाती वदला आहे.  

मराठी सावहत्ात ‘विज्ञानकथा लेखन’ हे दालन प ढे आणण्यातदेखील त्ांचा उले्लखनीय सहभाग 

रावहलेला आहे. त्ा संदभाात नव्या लेखकांना मागादशान करण्यासाठी श्चशवबरे आयोश्चजत करणे, विज्ञान 

संमेलने भरिणे आश्चण विज्ञानकथा ि प स्तके असे सावहत् प्रकाश्चशत करणे अशा प्रोत्साहनपर उपक्रमांत 

त्ांनी वनयवमतपणे घेतलेला प ढाकार महत्त्वाचा मानला जातो.   

शालेय पातळीिरील विज्ञान आश्चण गश्चणताचे श्चशक्षक विद्यार्थ्ाांना त्ा विषयांतील संकल्पना समजण्यास 

सोपे जािे म्हणून अनेक प्रारूपे तयार करतात, ताश्चलका बनितात आश्चण निनिीन प्रयोग आश्चण 

अध्यापन-पद्धती त्ांच्या-त्ांच्या िगाांत िापरत असतात. मात्र, त्ाबद्दल इतर श्चशक्षकांना मावहती सहसा 

वमळत नाही. म्हणून अशा प्रयोगशीलतेचे आकलन जास्तीतजास्त श्चशक्षकांना व्हािे आश्चण विचारांची ि 

अन भिांची देिाणघेिाण व्हािी यासाठी विज्ञान श्चशक्षक यांची आठिी राष्टर ीय पररषद १७ ते १९ वडसेंबर, 

२०१५ दरम्यान मराठी विज्ञान पररषदेने, इंवडयन इंश्चस्टट्यूट ऑफ सायन्स अॅण्ड ररसचा (आयसर), प णे 

येथे सहआयोश्चजत केली. वतचे वनयोजन हे सिा प्रकारे अवितीय होते असे मत भारत सरकारच्या विज्ञान 

आश्चण तंत्रज्ञान खात्ाच्या संबंश्चधत अश्चधकाऱ्यांनी व्यि केले. मात्र, त्ासाठी श्री. देशपांडे यांनी 

फररदाबाद येथे २०१३ साली झालेली त्ापूिीची सातिी राष्टर ीय पररषद स्वत: जाऊन अभ्यासली होती 

हे विशेष. त्ानंतर अशी पररषद दरिषी राज्यस्तरािर घेण्याचा प्रकल्प त्ांच्या नेतृत्वाम ळे पररषद 

राबिीत आहे. केिळ ज न्ा गोष्टीिंर वकंिा यशािर अिलंबून न राहता आजही वनयवमतपणे काहीतरी 

निीन श्चशकण्याचा, करण्याचा हा त्ांचा ध्यास िाखाणण्याजोगा आहे.  
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महाराष्टर  शासनाच्या विश्वकोश मंडळाने मराठी विश्वकोश अद्ययाित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला 

असून िैज्ञावनक, विज्ञान संस्था आश्चण संकीणा या विषयांिरच्या नोदंी श्चलवहण्याचे प्रवतषे्ठचे, पण प्रचंड 

काम मराठी विज्ञान पररषदेकडे सोपिले गेले आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान आश्चण इतर कोशांचा त्ांचा गाढा 

अभ्यास आश्चण अन भि बघता श्री. देशपांडे सदर ‘विश्वकोश मविप ज्ञानमंडळ’ याचे म ख्य समन्वयक 

असणे हे स्वाभाविक आहे. हे काम मोठ्या व्याप्तीचे, दीघा काळ चालणारे आश्चण विप ल संख्येत विविध 

विषय-तज्ज्ांना एकवत्रत करून प ढे नेणे असे आहे. मात्र, श्री. देशपांडे यांनी त्ांच्या नेहमीच्या 

झपाट्याने या कामास गती देण्यास स रूिातही केली आहे. िय झाले, अशी सबब प ढे न करता काया 

करत राहणे हे त्ांचे ब्रीद आहे! 

राष्टर ीय पातळीिरही त्ांचे विज्ञानप्रसाराचे काम एका द सऱ्या संस्थेमाफा त स रू आहे. ‘नॅशनल सेंटर फॉर 

सायन्स कम्य वनकेटसा’ (एन.सी.एस.सी.) ही राष्टर ीय पातळीिर विज्ञान प्रसारकांसाठी एक स्वतंत्र संस्था 

त्ांनी १ जानेिारी, १९९७ रोजी स्थापन केली आश्चण वतच्या अध्यक्षपदाची ध राही ते सांभाळीत आहेत.  

असे बहुआयामी आश्चण अजोड असे श्री. अनंत पांड रंग देशपांडे आज १५ वडसेंबर, २०१७ रोजी 

आपल्या ियाची ७५ िषे पूणा करीत आहेत. तरी पररषदेसाठी एक भूषण असलेले श्री. देशपांडे यांचा 

अमृतमहोत्सि मराठी विज्ञान पररषदेने मोठ्या प्रमाणात जाहीरपणे साजरा करणे यथोश्चचत आहे, त्ांच्या 

कायााला अशी मानिंदना देणे वनतांत आिश्यक आहे. याची दरूदृष्टीने दखल घेऊन पररषदेचे विद्यमान 

अध्यक्ष प्रा. ज्येष्ठराज भा. जोशी यांनी प ढाकार घेतला आश्चण या प्रसंगाला साजेसा कायाक्रम 

आखण्यासाठी मराठी विज्ञान पररषदेच्या स्थायी सवमतीमधील पाच सभासदांची एक सवमती २८ 

एवप्रल, २०१७ रोजीच नेमली. गोष्टी अशा ज ळून आल्या, की क डाळ येथे १६ ते १८ वडसेंबर, २०१७ 

दरम्यान भरणाऱ्या बािन्नाव्या अश्चखल भारतीय मराठी विज्ञान अश्चधिेशनाच्या पूिासंध्येस हा वदिस येत 

आहे. त्ाम ळे क डाळ येथे अतं्त आनंदाचा हा वदिस श्री. अ.पां. देशपांडे यांच्यासोबत साजरा 

करण्यासाठी आश्चण त्ांना श भेच्छा देण्यासाठी मराठी विज्ञान पररषदेच्या विशाल पररिारासाठी ही संधी 

आपसूकच चालून आली आहे.  

कायाक्रमाची रूपरेषा आखताना ‘श्री. अ.पां. देशपांडे गौरिगं्रथ’ या समयी प्रकाश्चशत करणे हा एक 

महत्त्वाचा भाग सदर सवमतीने वनश्चित केला. या गं्रथासाठी लेख कोणाकडून मागिािेत हा एक मोठा 

प्रश् होता, कारण श्री. देशपांडे यांचा लोकसंग्रह इतका अफाट आश्चण विविध आहे, की जाहीर मागणी 

केल्यास आटोपशीर असा गं्रथ िेळेत काढणे शक्य होणार नाही हे स्पष्ट होते. त्ाम ळे त्ांचे काया आश्चण 

योगदान ज्यांनी जिळून पावहले आहे अशा वनिडक व्यिीनंाच अपांबरोबर काम करताना आलेल े

अन भि मयाावदत शब्ांत मांडण्याची विनंती करण्यात आली. या लेखकांत स प्रश्चसद्ध ज्येष्ठ िैज्ञावनक, 

विज्ञान प्रसारक, विज्ञानकथा लेखक, प्रशासक, पत्रकार, वनरवनराळ्या क्षेत्रांतील तज्ज् ि पदाश्चधकारी 

आश्चण मान्िर यांचा समािेश असून पररषदेच्या कायााशी ते अनेक िषे जोडले गेलेले आहेत.  
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अथाातच श्री. देशपांडे यांना इतका प्रदीघा काळ पररषदेसाठी देता येणे हे त्ांच्या क ट ंबीयांचे भक्कम 

सहकाया आश्चण पावठंबा असल्याश्चशिाय शक्य झालेले नाही हे लक्षात घेऊन त्ांच्या काही जिळच्या 

आप्तांनाही अपांबद्दल त्ांचे मनोगत श्चलवहण्याची विनंती केली गेली, जेणे करून श्री. अ.पां. देशपांडे 

यांच्या या यशस्वी िाटचालीच्या सिांकष बाजू समोर याव्यात.  

सिा लेखकांनी उसू्फतापणे प्रवतसाद देऊन िेळेत लेख वदले याबद्दल त्ांचे आभार. विशेष म्हणजे, 

मराठी विज्ञान पररषदेच्या विनंतीला मान देऊन पररषदेच्या एक विद्यमान विश्वस्त, डॉ. विजया िाड 

यांनी श्री. अ.पां. देशपांडे यांची पद्धतशीर म लाखत घेऊन एक िेगळाच लेख वदल्याबद्दल त्ांचे खास 

आभार. हे लेख श्री. देशपांडे यांच्या िैविध्यपूणा व्यविमत्त्वािर ि कायापद्धतीिर प्रकाश पाडणारे असून 

त्ांची ग णग्राहकता, वनयोजन आश्चण ििशीरपणा अशा अनेक बाजू प ढे आणतात. इंग्रजीमध्ये आलेल े

चार लेखही इथे समाविष्ट केले आहेत, जे अपांच्या राष्टर ीय स्तरािरील विज्ञानप्रसाराचे काया बवघतलेल्या 

इतर भाषक लेखकांनी, पररषदेने केलेल्या विनंतीप्रमाणे वदले आहेत. त्ांचा अपांिरील लोभ त्ातून 

व्यि होतो. साहश्चजकच लेखांत मांडलेली मते त्ा - त्ा लेखकाची िैयविक मते आहेत. गं्रथात 

समाविष्ट करण्यासाठी श्री. देशपांडे यांनी स्वत:कडील काही खाजगी छायाश्चचते्र, पते्र, कात्रणे आश्चण 

मावहती उपलब्ध करून वदली याबद्दल त्ांचे आभार.  

त रळक अपिाद िगळता प नरुिी शक्यतो टाळणे आश्चण मावहती अचूक राहणे केिळ याप रती 

आिश्यक ती संपादकीय प्रवक्रया सदर लेखांिर केली असून श्चलखाणाची शैली मूळ स्वरूपात राहील 

याची काळजी घेतली आहे. प्रत्ेक लेख िेगळा आहे, महत्त्वाचा आहे आश्चण मनापासून आलेला आहे 

हे सहजपणे वदसून येते. काही लेख त्ांच्या ओघात पररषदेच्या विकासाचे सहसा प ढे न आलेले काही 

पैलूही दाखितात, तर काही भविष्याचे श्चचंतनदेखील करतात. एकूणच, श्री. देशपांडे यांच्या कायााचा 

आश्चण ग णांचा ऊहापोह करणारा, महती सांगणारा हा गं्रथ आपल्या हाती देण्यात एक िेगळे समाधान 

लाभत आहे. 

श्री. अ.पां. देशपांडे अमृतमहोत्सिाचा कायाक्रम आखण्यात आश्चण हा गौरिगं्रथ प्रकाश्चशत करण्यात 

सवमतीचे इतर सदस्य श्री. वदलीप हेलेकर, डॉ. मानसी राजाध्यक्ष, डॉ. राजीि श्चचटणीस आश्चण डॉ. 

जयंत जोशी यांनी केलेल्या सहकायााबद्दल मन:पूिाक धन्िाद. मराठी विज्ञान पररषदेचे विद्यमान 

कोषाध्यक्ष डॉ. वदलीप साठे आश्चण पररषदेच्या कायाकारी संचाश्चलका श्रीमती वकशोरी उंब्राळकर यांनी 

सवमतीच्या कामाला िेळोिेळी वदलेली कायाालयीन मदत अवतशय उपयोगी ठरली, तरी त्ांचा उले्लख 

करणे आिश्यक आहे. या गौरिगं्रथाच्या वनवमातीत म वितश वद्धतज्ज् श्री. वमश्चलंद िेश्चलंगकर, ‘मराठी 

विज्ञान पररषद पवत्रके’चे साहाय्यक संपादक श्री. अजय वदिेकर आश्चण गं्रथासाठी वनिडलेली छायाश्चचते्र 

आश्चण पते्र सॅ्कन करून देणारे पररषदेचे व्यिस्थापन अश्चधकारी श्री. विश्वनाथ म्हाप्रळकर यांच्या 

सहकायााबद्दलही आभार.  
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‘श्री. अ.पां. देशपांडे अमृतमहोत्सि’ सवमतीत सहभागी करून, तसेच गौरिगं्रथ संपादनाचे काया 

सोपिून श्री. देशपांडे यांच्या ऋणांतून थोडे उतराई होण्याची संधी मला वदल्याबद्दल मराठी विज्ञान 

पररषदेचे शतश: आभार. 

श्री. अ.पां. देशपांडे यांना सदा आरोग्य, स खसंपदा आश्चण मन:स्वास्थ्य लाभो आश्चण त्ांची प ढील 

िाटचालही अशीच कीवतामान आश्चण सिााना पथप्रदशाक ठरणारी राहो, हीच श भेच्छा.  

 

 

 

 

डॉ. वििेक पाटकर 

उपाध्यक्ष,  

मराठी विज्ञान पररषद १५ वडसेंबर, २०१७ 
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सिाप्रथम म.वि.प.चे अ.पां. देशपांडे यांना ७५ िषाांचा टप्पा स खरूपपणे ओलांडल्याबद्दल हावदाक 

श भेच्छा. आता ह्याप ढील टप्पा – शतकाचा – त्ांनी सर करािा ही श भकामना आम्हा सिाांची, म्हणजे 

मराठी विज्ञान पररषदेतील आप्त-स हृदांची व्यि करणे उश्चचत ठरेल. 

ह्या श भकामनेमागे आम्हां सिाांचा स्वाथा आहे हे नाकबूल करता येणार नाही! अ.पां. सारखा माणूस 

द मीळ असतो. तो ज्या संस्थेत काम करतो, तेथील लोकांना त्ाची जाणीि असते. अ.पां. कधी न 

कधी वनिृत्त होणार याची मेंदतू दडलेली जाणीि, आपल्याला अस्वस्थ करून सोडते. अ.पां. नंतर 

काय? हा प्रश् अशाच द मीळ व्यिीबद्दल विचारला जातो. “After Nehru, Who?” ह्या प्रश्ाचे 

उत्तर नेहरंूच्या हयातीत कोणी वदले नाही. तसेच, पररषदेला अ.पां. वनिृत्त झाल्यािर कोण हा प्रश् 

नक्कीच डोकेद खीला कारणीभूत होत असािा.  

अ.पां. देशपांडे यांना मी अनावदकाळापासून ओळखतो. ‘अनावद’ म्हणायचे कारण, मला आठित 

नाही, केव्हा ही व्यिी माझ्या जीिनात आली. पण मी म.वि.प.चा अध्यक्ष असताना जे काही 

महत्त्वाचे वनणाय घेतले, त्ांमागे अ.पां.चे मागादशान होते. उदाहरणाथा, अन दानासाठी म ख्यमंत्र्ांना 

भेटायचे असल्यास त्ासाठी लागणारी पूिातयारी अ.पां.नी केलेली असायची. भेटीच्या िेळी पाश्वाभूमी 

थोडक्यात सांगणे, अन दानाची गरज का ते सांगणे, पूिीच्या शासकीय अन दानाबद्दल मावहती देणे आदी 

सिा तयारी अ.पां.नी केलेली असायची.  

ह्या संदभाात मला अ.पां.शी चचाा करताना जाणिे, की जरी पूिीच्या काही अन भिांत ऋणात्मक गोष्टी 

असल्या (उदाहरणाथा, नोकरशहांनी आणलेल्या अडचणी, कॉपोरेशनच्या नव्या वनयमांनी घातलेला 

‘खो’ इत्ादी) तर त्ांच्याबद्दल मावहती देताना अ.पां.चा चेहरा आश्चण भाषा ‘तटस्थ’ स्वरूपाची असे. 

पूिी पडलेले हेलपाटे, वदरंगाईम ळे झालेला अनपेश्चक्षत खचा इत्ादीची मावहती देताना अ.पां.च्या 

चेहऱ्यात, बोलण्यात कसलाही क्षोभ नसे. म्हणून मी त्ांना िरील संदभाात ‘स्थस्थतप्रज्ञ’ म्हणतो.      

प्रा. जयंत नारळीकर 

अनंतराि देशपाडें : एक स्थस्थतप्रज्ञ? 

 

१ 
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मी प ढे पररषदेचा विश्वस्त झालो तेव्हादेखील मला अ.पां.ची योजकता पाहायला वमळाली. मी प ण्यात 

आश्चण बाकीचे विश्वस्त, तसेच म.वि.प.चे बस्तान म ं बईत, अशी स्थस्थती असल्याने अ.पां. प्रथम इ-मेल 

पाठिून प ढील दोन मवहन्ांत मी म ं बईला भेट देणार आहे का, याची चौकशी करतात. जर तशी 

संभाव्यता असेल, तर ते माझ्या सोयीने विश्वस्त सभेसाठी िेळ वनिडतात. आश्चण प्रत्क्ष सभेचे वमवनट्स 

श्चलवहणे आश्चण ते मान् करून घेणे हे काम त्ांचेच. सभेत बहुतेक कंठशोष - वमवनट्स िाचणे, 

त्ामागची पाश्वाभूमी सांगणे, काही प्रश् सभासदांनी विचारले, तर त्ासाठी मावहती प्रस्त त करून 

शंकासमाधान करणे आदी सिा बाबतीतं अ.पां.चा सहभाग असतो. वकत्ेक िेळा असे आढळून येते, 

की एखाद्या विश्वस्ताने ‘अम क अम क करािे’ अशा धतीची सूचना केली, तर अ.पां.चे उत्तर तयार 

असते : “त्ाप्रमाणे कायािाही स रू झाली आहे.” इथे मला पी.जी. ि डहाउसच्या जीव्जची आठिण 

येते. 

काही िषाांपूिी अ.पां.ना विज्ञानप्रसारासाठी राष्टर ीय प रस्कार वमळाला, तेव्हा आम्हां सिाांना (पररषदेच्या 

सभासदांना आश्चण विविध िैज्ञावनक उपक्रमांतून अ.पां.चे कतृात्व अन भिलेल्यांना) आनंदाबरोबर योग्य 

व्यिीला प रस्कार वमळाला याचे समाधान िाटले. 

विज्ञानप्रसाराचे त्ांचे काया िरील प रस्काराने प्रशंश्चसले असले, तरी त्ामागची त्ांची कल्पनाशिी 

अफाट आहे. काही िषाांपूिी मी एक प्रयोग स रू केला. माझ्या एखाद्या भाषणानंतर विद्याथी गराडा 

घालून स्वाक्षरी मागायचे. त्ांना मी सांगायचो : “मी इथे स्वाक्षरी देणार नाही. त म्ही घरी जाऊन मला 

एक पोस्टकाडा टाकून एखादा (त म्हांला उत्तर माहीत नसलेला) प्रश् विचारा. मी उत्तरादाखल पत्र 

श्चलहीन. त्ात माझी सही असेल.” अशा तऱ्हेने माझा शालेय विद्यार्थ्ाांना प्रश् विचारायला उद्द ि करणे 

हा प्रयत्न होता. जरी अनेकांनी या प्रयत्नाचे कौत क केले, तरी त्ातून विज्ञानप्रसाराचा अका  काढण्याची 

कल्पना आली अ.पां.च्या स पीक डोक्यातून. ते म्हणाले : 

“जयंतराि, म लांनी पाठिलेल्या काडाांचे काय केलेत?” मी म्हटले : “आहेत एका फाईलमध्ये! पण का 

विचारता?” अ.पां. उत्तरले, “मी त्ा काडाातून विचारलेल्या प्रश्ांची उत्तरासह एक लहानशी प स्थस्तका 

पररषदेतफे प्रश्चसद्ध करतो.” अथाात, त्ानंतर प्रश्ोत्तरे त्ांच्या ताब्यात येईपयांत त्ांनी माझा वपच्छा 

सोडला नाही. आश्चण लिकरच त्ाचे रूपांतर ‘पोस्टकाडाांतून विज्ञान’ ह्या प स्थस्तकेत झाले. अ.पां.च्या 

प्रयत्नातून प ढे त्ा प स्थस्तकेचे इंग्रजी भाषांतर “Science Through Postcards” ह्या नािाखाली 

प्रश्चसद्ध झाले.   

अ.पां.ची तडफ पाहता ते ७५ ियाजिळ पोहोचलेत यािर विश्वास बसत नाही. पण जिदाखले, मला 

िाटते अशा व्यिीसंाठी असािेत. अ.पां.चे मागादशान ते कायािाह असोत िा नसोत, पण पररषदेला 

वमळत राहील अशी मी आशा करतो. आश्चण अ.पां.ची प्रकृती त्ांना शतकाकडे िाटचाल करायला 

मदत करो.               

प्रा. जयंत नारळीकर 

विश्वस्त,  

मराठी विज्ञान पररषद 
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अ.पां. देशपांडे ि माझी ओळख माझे बीएआरसीतील वमत्र श्री. प्रकाश साऊरकर, जे नंतर 

नोश्चसलमध्ये गेले, त्ांच्याम ळे झाली. अ.पां.पण तेव्हा नोश्चसलमध्ये होते. नोश्चसल सोडून मराठी विज्ञान 

पररषदेच्या कामात पूणा िेळ झोकून देण्याचे त्ांनी ठरिल्याचे जेव्हा मला कळले, तेव्हा मला थोडे 

आिया िाटल,े पण त्ापेक्षा त्ांच्याबद्दल जो प्रचंड आदर वनमााण झाला, तो आजस द्धा तसाच कायम 

आहे. आज मराठी विज्ञान पररषदेच्या कामाचा आिाका आश्चण महाराष्टरभर ि त्ाही पलीकडे असलेला 

विस्तार यांमागे अपांचे प्रदीघा योगदान हे अतं्त महत्त्वाचे कारण आहे. 

मानिी विकास विज्ञानाच्या माध्यमातून लािल्या गेलेल्या विविध शोधांम ळे साध्य झाला आहे. मानिी 

श्चजज्ञासा ि श्चजज्ञासापूती करता करता वनमााण झालेले विज्ञान ि तंत्रज्ञान यांम ळे आज मानिाची क्षमता 

खूप िाढलेली आहे, तसेच अनेक स खसोयी उपलब्ध झालेल्या आहेत. हे सिा साध्य करतांना िैज्ञावनक 

दृवष्टकोन, प्रते्क गोष्ट सखोलपणे तपासून पाहण्याची िृत्ती, प्रयोगशीलता आदी िैज्ञावनकांनी 

अंगीकारलेल्या सियीचंे महत्त्व हळूहळू समाजाला समजू लागले. प्रते्काने आपल्या दैनंवदन आचरणात 

या गोष्टी अंगीकारल्या तर समाजाला ि देशाला प ढे जाण्यात मोठी मदत होऊ शकते, हेपण लक्षात 

येऊ लागल.े  

आपले पवहले पंतप्रधान पं. जिाहरलाल नेहरू यांनी िैज्ञावनक दृवष्टकोन (सायंवटवफक टेम्पर) समाजात 

रुजविण्याच्या दृष्टीने खूप प ढाकार घेतला. विज्ञान ि समाज या दोहोचंा संबंध केिळ विज्ञानािारे 

विकास साध्य करण्याप रता वकंिा िैज्ञावनक संकल्पना समाजाच्या सिा घटकांपयांत पोहोचविण्याप रता 

मयाावदत नसून संपूणा समाजात िैज्ञावनक दृवष्टकोन रुजविणे या साठीदेखील असािा ही भािना मूळ 

धरू लागली. हे सिा साध्य करायचे तर सिासामान्ांना जी भाषा समजते, त्ा भाषेतूनच संपका  

डॉ. अवनल काकोडकर 

अ.पा.ं - विज्ञान ि समाज सांधणारा द िा २ 
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साधायला हिा. मराठी विज्ञान पररषदेसारख्या संस्था म्हणूनच आिश्यक ि महत्त्वाच्या ठरतात. 

आज पररषदेचे महाराष्टरभर ि त्ापलीकडे पसरलेले विभाग आपापल्या पररसरांत हा कायाक्रम मोठ्या 

उत्साहाने राबित आहेत. या विभागांची उभारणी, मध्यिती ि विभागीय कायाालयांच्या कामांचे 

समन्वयन, विभागांना मागादशान आदी संघटनात्मक ि कायाक्रमात्मक बाबीतं पररषदेने आजतागायत 

गाठलेला पल्ला, या सिाांत अपांचे योगदान ि नेतृत्व मध्यिती असून त्ाबद्दल त्ांचे आभार मानािे 

तेिढे थोडेच. िेगिेगळ्या उवद्दष्टांसाठी दीघाकाळ कायारत असलेल्या सफल स्वयंसेिी संस्थांिर न सता 

दृवष्टक्षेप टाकल्यास त्ांतील बहुतेक संस्थांत वकमान एक व्यविमत्त्व मध्यिती आधारसं्तभाच्या रूपात 

समोर येते. अशा व्यिीम ळे संस्थेच्या कामांत भक्कमपणा ि सातत् वनमााण होते. मराठी विज्ञान पररषद 

ि अपां हे समीकरण अशाच प्रकारचे आहे. 

आज विज्ञानात प्रगती साध्य करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार अनेक कायाक्रम राबित आहे. अनेक 

प्रोत्साहनेदेखील उपलब्ध आहेत. नािीन्पूणाता ि उपक्रमशीलतेला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न 

सध्या स रू आहेत. या सिा गोष्टीचंा प रेपूर फायदा पदरात पाडून घेण्यासाठी तरुण मंडळीचंी तयारीपण 

शालेय स्तरापासूनच कराियास हिी. विज्ञानाबद्दल आिड वनमााण करण,े विज्ञान श्चशक्षणाच्या मागाातील 

अडसर दरू करणे, शाळांच्या प्रयत्नांना पूरक प्रयत्न या दृष्टीने अनेक उपक्रम पररषद राबवित आलेली 

आहे. यासाठी पररषदेच्या मध्यिती कायाालयात घेण्यात येत असलेले उपक्रम, पररषदेचे कायाकते इतर 

संस्थांतून घेत असलेले उपक्रम, पररषदेच्या माध्यमातून विविध िैज्ञावनकांनी िेगिगेळ्या वठकाणी 

केलेले कायाक्रम अशा अनेकविध उपक्रमांनी पररपूणा असे पररषदेचे काम आज अव्याहतपणे चालू 

आहे. 

आज सारे जग झपाट्याने ज्ञानय गाकडे िाटचाल करीत आहे. ज्ञानय गात अनेक निीन संधी उपलब्ध 

होत आहेत. या संधीचंा प रेपूर फायदा करून घेऊन भारताला जागवतक स्पधेत त लनात्मकदृष्ट्या प ढे 

नेण्यासाठी आिश्यक तरुणाई आपल्याकडे प्रचंड संख्येत उपलब्ध आहे. प्रश्, ही तरुण मंडळी निीन 

क्षेत्रात आिश्यक वततकी सक्षम आहेत वकंिा नाहीत, हा आहे. चांगल्या दजााचे विज्ञान श्चशक्षण ि 

विज्ञान ि तंत्रज्ञानाच्या निीन दालनांत कायाक्षम ठरण्यासाठी आिश्यक क्षमता यांिर हे अिलंबून आहे. 

भारतात ि प ढारलेल्या देशांत असलेली या क्षमतेबाबतची दरी जशी लिकरातलिकर भरून काढणे 

आिश्यक आहे, त्ाहीपेक्षा भारतातच शहरी ि ग्रामीण भागांत असलेली दरीपण लगेच भरून काढणे 

अश्चधक आिश्यक आहे. भारताच्या सिांकष सिाांगीण विकासासाठी ते अत्ािश्यकच आहे. आजची 

सरकारी श्चशक्षण व्यिस्था आश्चण श्चशक्षणाचा सरासरी दजाा पाहता पररषदेसारख्या महाराष्टरभर पसरलेल्या 

संस्थांच्या कायााची व्याप्ती खूप िाढिाियास हिी. अपां सारख्या कमायोग्यांनी उभे केलेले काम या 

दृष्टीने पायाभूत ठरािे. 

प्रते्कान ेआपापले आय ष्य कसे घालिािे हा ज्याचा त्ाचा प्रश् आहे. असे जरी असले, तरी समाज 



 

17  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

त्ाच्या सदस्यांच्या व्यविगत योगदानातूनच प ढे येत असतो. काही लोकांचे असे योगदान जीिनाच्या 

मागाक्रमणात एक अवतररि पैलू अशा स्वरूपातले असते, तर काहीसंाठी तेच त्ांच ेजीिन बनते. अपां 

हे द सऱ्या गटातले एक आदशा व्यविमत्त्व आहेत. 

आज अपांनी आपल्या आय ष्याच्या िाटचालीतील ७५ िषे समथापणे पूणा केली आहेत. त्ांच्या या दीघा 

ि समवपात योगदानास मानाचा म जरा. त्ांना उदंड आय ष्य लाभो ि त्ांच्या हातून प्रदीघा देशसेिा 

घडत राहो हीच ईश्वरचरणी प्राथाना.  

डॉ. अवनल काकोडकर 

विश्वस्त,  

मराठी विज्ञान पररषद 
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अनंतराि देशपांडे म्हणजे मराठी विज्ञान पररषद आश्चण मराठी विज्ञान पररषद म्हणजे अनंतराि देशपांडे, 

असे एक समीकरणच जनसामान्ांत ठाम बसलेले आहे. म लांमध्ये विज्ञानाची गोडी वनमााण व्हािी, 

मराठी भाषेत विज्ञानाचा प्रसार व्हािा, समाजात िैज्ञावनक दृवष्टकोन रुजािा या उदात्त हेतूने स्थापन 

केलेल्या आश्चण हल्लीच स िणामहोत्सि साजरा केलेल्या या महान संस्थेचे कौत क करािे तेिढे थोडेच 

आहे. आश्चण या संस्थेचा पाया मजबूत करून एक महत्त्वाकांक्षी, उत्तम ि भक्कम इमारत उभी करण्याचे 

काम ज्यांनी केले, त्ांत अनंतरािांचा श्चसंहाचा िाटा आहे. आजही ती संस्था स रळीत चालािी, अश्चधक 

सक्षम व्हािी म्हणून अहोरात्र त्ांचे काया चालू असते. 

समाजाची आश्चथाक भरभराट व्हायची असेल, तर वतथे विज्ञान-तंत्रज्ञानातील संशोधनाला महत्त्व आल े

पावहजे. निे-निे शोध लागत रावहले पावहजेत. पण त्ासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञान समाजात खोलिर रुजलेले 

असले पावहजे. विज्ञानाचा विचार समाजजीिनाचा एक मूलभूत भाग झाला पावहजे. म्हणूनच 

विज्ञानप्रसार हे मोठे काम म्हटले पावहजे. अनंतराि माझ्या मते महाराष्टर ातील या विज्ञान चळिळीचे 

एक मोठे नेते आहेत.  

महाराष्टर ातच श्चशकलेला ि िाढलेला मी िैज्ञावनक आहे. अनेक दशके मी अनंतरािांकडे आदराने ि 

कौत काने पाहत होतो. पण त्ांचा ि माझा जिळचा संबंध त्ांनी जेव्हा माझे व्यविश्चचत्रण एक प स्तक 

श्चलहून केले, त्ा िेळी झाला. त्ा प स्तकाचे नाि आहे, ‘डॉ. रघ नाथ माशेलकर – भारतीय बौवद्धक 

संपदेचा उद्गाता’. या प स्तकाच्या वनवमातीच्या िेळी त्ांचे अनेक ग ण मला वदसले. त्ांत खोलात जाऊन 

अभ्यास करण्याची त्ांची िृत्ती वदसली. मावहती अचूक असािी यािर त्ांचा अट्टहास होता. मी माझ्या 

प्रिासात, राष्टर ीय आश्चण आंतरराष्टर ीय जबाबदाऱ्यांम ळे एिढा व्यस्त होतो, की प स्तकािर विशेष लक्ष 

देता आले नाही. पण अनंतरािांनी माझ्या िेळेच्या अभािाच्या अडचणी नेहमी समजून घेतल्या. त्ांनी 

दाखिलेला संयम खरोखरच कौत कास्पद होता.    

डॉ. रघ नाथ माशलेकर 

अनंतराि देशपाडें ३ 
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अनंतरािांनी मराठीतून विज्ञानजागरण आश्चण विज्ञानप्रसार व्हािा यासाठी अनेक साधने िापरली आहेत. 

त्ांतील एक म्हणजे त्ांची प स्तके. अगदी साध्या आश्चण सोया शब्ांत त्ांनी श्चलवहलेली अनेक प स्तके 

मी स्वत: िाचली आहेत. ‘विज्ञानयात्री’ या मालेत त्ांनी केलेले डॉ. अवनल काकोडकर, डॉ. माधि 

श्चचतळे, डॉ. माधि गाडगीळ, डॉ. िसंत गोिारीकर िगैरे अनेक आदरणीय व्यिीचंे व्यविश्चचत्रण अतं्त 

सू्फवतादायक आहे. त्ाचप्रमाणे, त्ांनी श्चलवहलेली ‘मूलभूत विज्ञान’, ‘उपयोश्चजत विज्ञान’, ‘विज्ञावननी’, 

‘अश्चभयांवत्रकीचे जग’ ही प स्तके अशी आहेत, की ज्यांचा आपल्या बालिैज्ञावनकांना, आपल्या तरुण 

वपढीला, तसेच आपल्या समाजाला जरूर फायदा व्हािा. मला तर तो नक्कीच झाला आहे. 

अनंतराि देशपांडे यांच्या पंच्च्याहत्तरीवनवमत्त मी त्ांना हावदाक श भेच्छा देतो. त्ांचे काया ज्ञानाश्चधवष्ठत 

समाज, विज्ञानाश्चधवष्ठत समाज वनमााण करण्यास समथा आहे. हे काया त्ाच जोमाने प ढेही करण्याची 

ईश्वराने त्ांना शिी द्यािी आश्चण त्ांचा शताब्ीपयांतचा प्रिास असाच आनंददायी व्हािा अशी 

ईश्वरचरणी मी प्राथाना करतो.   
 

 
डॉ. रघ नाथ माशलेकर 

अध्यक्ष, मविपचे िावषाक संमेलन, 

मडगाि, गोिा, १९७७ 
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सािाजवनक संस्थांशी वनषे्ठने एकरूप झालेली कताबगार माणसे ही समाजाची मोठी शिी असते. मराठी 

विज्ञान पररषदेचे भाग्य असे, की वतला असे कायाकते सातत्ाने, दीघाकाळ लाभले. त्ांतील एक म्हणजे 

अ.पां. देशपांडे. त्ांनी प ढाकार घेऊन अनेक माणसे मराठी विज्ञान पररषदेशी जोडली, सांभाळली 

आश्चण कायाप्रिण केली. त्ातून पररषदेचे आजचे वक्रयाशील, प्रभािी रूप विकश्चसत झाले. 

असे समवपात व्यविमत्त्व संस्थेच्या पाठीशी अखंडपणे असल्याम ळे पररषदेला विविधांगी प्रगती करता 

आली आश्चण अनेक कायाक्रम राबविता आले. दरूदरूच्या ताल क्यांच्या वठकाणी जाऊन विज्ञान-संमेलने, 

विज्ञान-स्पधाा, व्याख्याने यांचे यशस्वी आयोजन करता आले. अश्चभमानाची आश्चण आनंदाची गोष्ट ही, 

की अ.पां.नी म्हणजे पररषदेशी जोडलेल्या अनेक माणसांम ळे हा गंगोघ सतत िाढतच रावहला आहे, 

िाढतच जाणार आहे. 

तसा तो अन भिताना कृतकृत्तेचे समाधान हा अ.पां.ना लाभलेला मोठा दैिी ठेिा आहे. महाराष्टर ातच 

नवे्ह, तर राष्टर ीय पातळीिर ि जागवतक स्तरािरही पररषदेचा दबदबा आहे. आगामी काळातही तो 

सांभाळून ठेित, िाढित जात, स जाण विज्ञानप्रिण मराठी समाजाची उभारणी करण्यात अ.पां.चे 

योगदान अखंडपणे येती अनेक िषे वमळत राहािे हीच श भकामना. 

जीिेत् शरद: शतम्!  

 

 

डॉ. माधि श्चचतळे 

डॉ. माधि श्चचतळे 

विश्वस्त (१९९८ ते २००८),  

मराठी विज्ञान पररषद 

समवपात अ.पा.ं ४ 
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खरे तर ियाची पंच्चाहत्तरी गाठणे, ही काही आजकाल फार विशेष गोष्ट रावहलेली नाही. प्रकृतीची 

व्यिस्थस्थत काळजी घेणारी, आश्चण ऐशंी पार करूनही अगदी कायारत असणारी अनेक माणसे आपल्या 

आजूबाजूला वकतीतरी वदसतात. आरोग्यविषयक िाढती जाणीि, आश्चण िैद्यकीय क्षेत्रात सतत होत 

असलेली प्रगती याचा तो एकवत्रत पररणाम आहे.  

म्हणूनच ियाच्या धािफलकािर ‘७५’चा आकडा वदसणे याला, खरे म्हणजे, आता फार मयाावदत 

महत्त्व आहे. पण अ.पां. देशपांडे यांच्यासारखे व्यविमत्त्व जेव्हा पंच्चाहत्तरीला पोहोचते, तेव्हा त्ाला 

एक विशेष अथा आहे. याचे कारण, ियाच्या धािफलकािर ‘७५’चा आकडा झळकेपयांत (आश्चण 

त्ानंतरही अगदी धािफलकािर ‘१००’चा आकडा झळकेपयांत) खेळपट्टीिर वटकून राहणे, हे महत्त्वाचे 

आहेच, पण अश्चधक महत्त्व आहे, ते वतथे खेळ कसा केला याला. ज्यांनी आपल्या आय ष्याला मोठा 

अथा वमळिून वदला, एक मोठे उवद्दष्ट डोळ्यांसमोर ठेिले, त्ांचा खेळ साथाकी लागला. ‘अपां’नी 

आपले आजपयांतचे आय ष्य एका ध्येयासाठी, एका संस्थेसाठी िेचले, आश्चण त्ातच त्ांच्या 

पंच्चाहत्तरीचे िैश्चशष्ट्य दडलेले आहे. 

सन १९७२मध्ये ते मराठी विज्ञान पररषदेच्या कायााशी जोडले गेले. व्यिसायाने अश्चभयंता. नोश्चसल 

कंपनीत उत्तम पगाराची नोकरी. मोठ्या अश्चधकाराची जागा. कंपनीच्या कॉलनीत राहायला प्रशस्त 

बंगला. सगळ्या स विधा होत्ा. पण केिळ या स विधांचा लाभ घेत आय ष्य मजेत घालिण्यात त्ांना 

स्वारस्य नव्हते. पररषदेच्या कामाशी ते जोडले गेले, आश्चण त्ांचा कामातील सहभाग िाढतच गेला. 

वकंबहुना, मला असे िाटते, की आय ष्यातील मजा त्ांच्या दृष्टीने अशा सामाश्चजक कामामध्येच होती. 

त्ाम ळे मराठी विज्ञान पररषदेने त्ांच्या आय ष्याचा अश्चधकाश्चधक भाग व्यापायला स रूिात केली. आश्चण 

सन १९९७मध्ये स्वेच्छावनिृत्ती घेऊन त्ांनी पररषदेच्या कामाला पूणा िेळ िाहून घेतले. 

पररषदेच्या गेल्या ५० िषाांतील िाटचालीतील मोठा टप्पा हा ‘अपां’च्या नेतृत्वाखाली पार पडलेला 

प्रा. ज्यषे्ठराज भा. जोशी 

‘अपा’ंची पंच्चाहत्तरी ५ 
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आहे. या संस्थेची जडणघडण आश्चण विकास यांिर ‘अपां’च्या कायाशैलीचा, दृवष्टकोनाचा, त्ांच्या 

‘स्थव्हजन’चा खूपच प्रभाि आहे. 

महात्मा गांधी महाराष्टर ाला ‘कायाकत्ाांचे मोहोळ’ असे म्हणत. एखादे क्षेत्र वनिडून त्ात आय ष्यभर 

गाडून उभी राहणारी अनेक व्यविमत्त्व महाराष्टर ात पूिी होऊन गेली, आजही आहेत. ‘अपां’ त्ांपैकीच 

एक. असे लोक यासाठी भाग्यिान, की त्ांना त्ांच्या आय ष्याचा अथा सहजपणे गिसलेला असतो. 

‘विज्ञान आश्चण िैज्ञावनक दृवष्टकोनाचा प्रसार सामान्ांपयांत मराठी भाषेतून करणे’, हेच ‘अपां’नी आपले 

जीवितकाया मानले आश्चण त्ांचे स र ज ळले. आय ष्यातील प्रते्क वदिस ते यासाठीच िापरत आले 

आहेत.   

पण एखाद्या कामािर वनष्ठा असणे िेगळे, आश्चण प्रत्क्षात ते काम करण्यासाठी लागणारे ग ण असणे 

िेगळे. एखादे काम करण्याची अंगी क्षमता नसेल, तर त्ा कामािरची वनष्ठा काय कामाची? ‘अपां’चे 

िैश्चशष्ट्य असे, की सािाजवनक संस्था चालिण्यासाठी जे ग ण आिश्यक असतात, ते सिा त्ांच्याकडे 

आहेत.     

पवहली गोष्ट म्हणजे, त्ांची प्रत्ेक कामाची आश्चण प्रते्क वदिसाची वनयोजनबद्ध आखणी. रोज ते 

पररषदेच्या कायाालयात येतात, तेव्हा त्ांच्या श्चखशात एक श्चचठ्ठी असते. कोणाला कोणती कामे 

सांगायची ि आज आपण कोणती कामे करायची, याची यादी त्ात श्चलवहलेली असते. त्ासाठी त्ांना 

क ठलाही कपटा चालतो. कायाालयात आल्यािर ते प्रते्काच्या टेबलापाशी जाऊन त्ाला त्ाने 

कराियाच्या कामाची कल्पना देतात (लोकांना आपल्या टेबलापाशी बोलािून नवे्ह). आश्चण मग स्वत: 

करायच्या कामांना हात घालतात. एखादा कायाक्रम छोटा असो वकंिा मोठा, वकंिा अश्चधिेशन असो, 

कोणी कोणती जबाबदारी घ्यायची याची विभागणी त्ांच्या डोक्यात पक्की असते, आश्चण त्ान सारच 

कामाचे िाटप होते. 

िेळेच्या वनयोजनाच्या बाबतीतही ते असेच अतं्त काटेकोर आहेत. एखादी बैठक फार लांबते असे 

िाटले, तर प्रथम आडिळणाने स चिून, आश्चण मग जरूर पडल्यास स्पष्टििेपणाने बोलून, ते त्ाला 

आिर घालतात.    

त्ांची स्मरणशिी अवतशय तल्लख आहे. संपकाात येणाऱ्या सिा लहान-मोठ्या व्यिीचंी संपूणा मावहती 

त्ांच्या लक्षात असते. पररषदेच्या गेल्या ५० िषाांतील सिा महत्त्वाच्या घडामोडी, त्ांतील तपश्चशलांसह 

ते सहजपणे सांगू शकतात. 

पण  ‘अपां’ची सिाांत मोठी ताकद म्हणजे त्ांची माणसे जोडण्याची कला. त्ा जोरािरच त्ांनी अनेक 

ग णी आश्चण काम करणारी माणसे पररषदेशी जोडून घेतली. अगदी कायाालयातील कवनष्ठ 

कमाचाऱ्यापासून ते टरस्टी असलेल्या मोठमोठ्या शास्त्रज्ञापयांत ते सिाांशी जिळीक साधू शकतात. 

‘अपां’च्या स्नेहाम ळेच आज पररषदेत काम करणारे बहुसंख्य लोक वतथे कायारत आहेत, यात थोडीही 

अवतशयोिी नाही.  

पण माणसे जोडायची याचा अथा िारंिार आपल्या मतांना म रड घालायची, आश्चण सिा प्रकारच्या 

तडजोडी करीत राहायचे, असे ते मानत नाहीत. िेळ पडल्यास ते आपल्या म द्द्यािर ठाम असतात. 

मतभेद व्यि करतात. आपले म्हणणे लािून धरतात. आश्चण बहुधा अशा िादवििादात यशस्वीही 
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होतात. पण त्ात कट ता येणार नाही, आश्चण आल्यास ती तात्प रती असेल, याची काळजीही ते घेतात. 

‘मराठी विज्ञान पररषदे’चे काम, मराठीतून विज्ञानाचा प्रसार हे ‘अपा’ंच्या आय ष्याचे ‘वमशन’ आहे. 

माणूस नोकरी-धंद्यातून वनिृत्त होऊ शकतो. अश्चधकाराच्या जागेिरून पायउतार होऊ शकतो. पण, 

आय ष्याच्या ‘वमशन’मधून कधीच माघार घेत नाही. ‘अपां’ आज ७५ िषाांचे झाले. पण त्ांचे 

‘वमशन’, त्ाच जोमाने, उत्साहाने ते प ढे नेत राहतील याची मला खात्री आहे. 

त्ांच्या ियाच्या शंभराव्या िषीही हे िाक्य श्चलवहण्याचा योग मला यािा हीच सवदच्छा! आश्चण ‘अपां’ना 

आश्चण त्ांच्या क ट ंबीयांना खूप खूप श भेच्छा.  

 
 

प्रा. ज्यषे्ठराज भा. जोशी 

अध्यक्ष, 

मराठी विज्ञान पररषद 
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महाराष्टर ाच्या भूमीत स्वत:च्या मालकीच्या नसलेल्या संसे्थचे संचालन अ.पां. देशपांडे यांच्याएिढे दीघाकाळ 

पाहणारे अन् कोणी क्वश्चचतच असतील. ते गेली 42 िषे संस्थेच ेकायािाह आहेत. 1966 साली ही संस्था 

स्थापन करण्यात डॉ. रा.वि. साठे, डॉ. श्री.शां. आजगािकर,  प्रा. का.रा. ग ं जीकर, प्रा. गो.रा. परांजपे 

इत्ादी वदग्गजांसमिेत माझा िाटा होता. मी संस्थेचा 1966 त े1975 अशी पवहली नऊ िषे कायािाह 

होतो. 1973 सालापयांत मी एकटाच कायािाह होतो. मग डॉ. मनोहर श्चभडे, प्रा. म.मो. मोघे हे माझे 

सहकारी झाले. प ढे 1975 साली मी कायािाहपदातून वनिृत्त झाल्यािर अ.पां. देशपांडे कायािाह झाले 

आश्चण िषा 2017 उलटायला आले, तरी ते पद सांभाळीत आहेत. या पदािर काम करण्यासाठी 

कायाकाररणीिर तीन िषाांसाठी वनिडून आलेल्या सदस्याला दरिषी वनिडून यािे लागते. या अथााने अ.पां. 

देशपांडे यांनी कायाकाररणी सभचेा गेली 42 िषे विश्वास संपादन केला आहे, तो त्ांच्या सच्चेपणाने संस्था 

चालिण्याच्या, सिाांना बरोबर घेऊन संस्था चालिण्याच्या आश्चण व्यिस्थापन कौशल्याचा अनोखा नम ना 

आहे. 1975 नंतर दोन-तीन िषाांत शरद नाईक आश्चण डॉ. श्चचं.मो. पंवडत हे अ.पां. देशपांडे यांच्याबरोबर 

कायािाह झाले आश्चण संस्था नाना प्रकारे भरभराटीला आली. द दैिाने हे दोघेही आता हयात नाहीत, पण 

अ.पां. देशपांडे आज ियाच्या पंच्चाहत्तर ियात अजूनही कायारत आहेत. अन्ही वकत्ेक कायाकत्ाांनी 

पररषद मोठी केली. स्थळा अभािी येथे त्ांचे उल्लेख नाहीत. 

1972 साली, नोव्हेंबर मवहन्ात केव्हातरी अ.पां. देशपांडे माझ्या ताडदेि एअर कंवडशंड माकेटमधील 

कायाालयात एका शवनिारी, द पारचे आले. ते म्हणाले, मला ‘निशिी’ दैवनकाचे संपादक श्री. प .रा. बेहेरे 

यांनी त मचे वडसेंबर मवहन्ात कोल्हापूरला जे सातिे संमलेन िास्त तज्ज् श्री. जं.ग. बोधे यांच्या 

अध्यक्षतेखाली होणार आहे, त्ाचा िृत्तान्त श्चलवहण्यासाठी जािे, अस े सांवगतले आहे. त्ाविषयी मी 

मावहती घ्यायला आलो आहे. ही माझी ि अ.पां. देशपांडे यांची पवहली ओळख.  त्ािेळी ते स्वत: 

इलेस्थक्टरकल आश्चण मेकॅवनकल अश्चभयंता असून ठाणे-बेलापूर रस्त्यािरील ‘नोश्चसल’ या प्रख्यात पेटरो-

रसायनांच्या कारखान्ात उच्च पदािर काम करीत असल्याचे मला समजले. पण हे तेिढ्यािरच थांबले. 

श्री. म.ना. गोगटे 

दीघाकाळ संस्था चालिणारे अ.पा.ं देशपाडें ६ 
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नंतर फेब्र िारी, 1973 मध्ये दादरला मराठी विज्ञान पररषद मध्य-म ं बई विभागाबरोबर मध्यिती संस्थेन े

'संगीत ि विज्ञान' या विषयािर घेतलेल्या कायाक्रमात अ.पां. देशपांडे यांनी त्ांचे िडील आय िेदाचाया 

पांड रंगशास्त्री देशपांडे यांनी लाजाळू िनस्पतीिर केलेले संगीताचे प्रयोग त्ा कायाक्रमात सांवगतले. ते 

ऐकल्यािर त्ा िळेी पररषदेचे उप-कायािाह म्हणून काम करीत असलेले र.श्चश. िाशीकर अ.पा.ं देशपांडे 

यांना भेटून म्हणाले, “काय, मराठी विज्ञान पररषदेचे काया करणार का?” त्ाला त्ांनी होकार वदल्यािर 

िाशीकर द सऱ्या वदिशी त्ांच्या घाटकोपरच्या घरी जाऊन त्ांना भेटले ि “आपण घाटकोपर ते म ल ं ड या 

पट्ट्यासाठी मराठी विज्ञान पररषदेचा एखादा विभाग काढू या का आश्चण त म्ही त्ाचे कायािाह म्हणून काम 

पहाल का,” अस े विचारले. तो विभाग अ.पां. देशपांडे यांनी स रू केला. उदघाटक होते, उद्योगपती 

अण्णासाहेब डहाणूकर. मी त्ा िेळी मध्यितीचा कायािाह म्हणून तेथे उपस्थस्थत होतो. तो वदिस होता, 

22 एवप्रल, 1973 - जागवतक िस ं धरा वदन. दरमहा एक याप्रमाणे कायाक्रम घेत घेत या विभागाने 1976 

सालचे अकराि ेमराठी विज्ञान संमेलन घेतले. त ेइतके आदशा झाले की, मला म्हणािसेे िाटले, अकराि े

मधील अ आश्चण कच्या मध्ये ‘स’े घाला, म्हणजे ते ‘असे करािे संमेलन’ असे होईल. 1975 साली अ.पां. 

देशपांडे मध्यिती संस्थेचे कायािाह झाले.  

अ.पां. देशपांडे यांनी स्वत:च्या वहमतीिर मराठी विज्ञान पररषदेसाठी काही महत्त्वाचे प्रकल्प राबिले.  

त्ांत 1987 सालचा भारत जनविज्ञान जथा आहे. भारत सरकारच्या विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान खात्ातफे 

घेतल्या गेलेल्या या कायाक्रमाची मराठी विज्ञान पररषद प्रम ख होती आश्चण ते काम अ.पां. देशपांडे यांनी 

केले. याच खात्ाने राबिलेल्या ‘भारत की खोज’ कायाक्रमाचे काम कॉमेट प्रॉजेक्टच्या छश्चिता म खजी 

यांना भारत सरकारच्या विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान खात्ातफे प्रा. यशपाल यांनी वदले होते. पण ती संस्था 

धमाादाय आय िांकडे नोदंिलेली नव्हती आश्चण भारत सरकारचे अन दान न नोदंिलेल्या संस्थांना काम 

वमळत नाही. तेव्हा त्ांनी ते पैस ेमराठी विज्ञान पररषदेकडे वदले ि पररषदेतफे ते कॉमेट प्रॉजेक्टला वदले. 

यात पररषदेला प्रॉजेक्टच्या दोन कोटी रुपये खचााचे दोन टके्क एिढे पैस ेवहशेब परीक्षणाचे म्हणनू वमळाले. 

दरम्यान, त्ांनी कें ि सरकारच्या या संस्थेतफे अनेक कायाक्रम घेतले. अलीकडेच 2015 सालची राष्टर ीय 

स्तरािरची विज्ञान श्चशक्षक पररषद त्ांनी आयोश्चजत केली.  

1996 साली भारतभरच्या विज्ञान लेखकांची एक पररषद त्ांनी म ं बईत भरिली. त्ाला देशभरातून तेरा 

भाषांतल े 200 लेखक आले होते. ते पाहून प्रश्चसद्ध जीिशास्त्रज्ञ डॉ. प ष्पवमत्र भागाि यांनी देशव्यापी 

विज्ञान प्रसारकांची संस्था स्थापन करण्याची विनंती मराठी विज्ञान पररषदेस केली, त्ातून अ.पा.ं देशपांडे 

यांनी ‘नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा’या संस्थेची स्थापना केली. पवहली आठ िषे ही संस्था 

मराठी विज्ञान पररषदेच्या अंतगात काम करीत होती. नंतर वतने आपले स्वत:चे नोदंणीकरण  केले ि ती 

आता चांगलीच फोफािली आहे. अ.पां. देशपांडे या संस्थेचे गेली िीस िषे अध्यक्ष आहेत. येथे नमूद 

करािेसे िाटत,े की पवहल्या काही िषाांत म ं बईतील अन् भाषक विज्ञानप्रमेीचं्या सहकायााने पररषदेने काही 

कायाक्रम इंग्रजीत केले. ही जणूकाही उपरोि नॅशनल सेंटरची नांदी होती. 

मी म ं बई सोडून 1997 साली प ण्यात आलो ि तेथेच स्थावयक झालो. त्ा िेळी मराठी विज्ञान पररषद, 

प णे विभाग हा मराठी विज्ञान महासंघाशी संलग्न होता. मला िाटले, की एके काळचा मराठी विज्ञान 

पररषदेचा हा विभाग परत पररषदेशी जोडला जािा, म्हणून मी प्रयत्न स रू केले. त्ा प्रयत्नाचा एक भाग 

म्हणून मी इस्थटस्टटू्यशन ऑफ इंश्चजवनअसा, प णे शाखा यांच्याशी बोललो आश्चण ते ि मराठी विज्ञान पररषद 
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अशी एक माश्चसक व्याख्यानमाला स रू केली. ती जानेिारी 2002पासनू सातत्ाने चालू असून आता 

ती इस्थटस्टटू्यशन ऑफ इंश्चजवनअसा, प णे शाखा आश्चण मराठी विज्ञान पररषद, प णे विभाग चालिते आहे. 

दरम्यानच्या काळात मराठी विज्ञान पररषद, प णे विभाग मराठी विज्ञान पररषद मध्यितीशी माझ्याच 

प्रयत्नाने संलग्न झाला. 2002पासून महाराष्टर  सावहत् पररषदेच्या सौजन्ाने त्ांच्यासह मराठी विज्ञान 

पररषद 28 फेब्र िारीला राष्टर ीय विज्ञान वदन साजरा करते. एका िैज्ञावनकाचे मराठीत भाषण ठेिले जाते. 

सलामीचे पवहले व्याख्यान अ.पां. देशपांडे यांचे होते. सन 2000मध्ये इंवडयन सायन्स कााँग्रेस प ण े

विद्यापीठाच्या सहकायााने भरली, तेव्हा माझा मराठी विज्ञान पररषदेिर एक लेख इंग्रजीत स्मरश्चणकेत 

आला. त्ासाठी मला आिश्यक ती मावहती देशपांडे यांनी म ं बईहून कळिली. 

मराठी विज्ञान पररषदेचे काम आश्चण िैयविकरीत्ा लखे, भाषणे आश्चण इतर अनेक मागाांनी अ.पा.ं देशपांडे 

करीत असलेल्या विज्ञान प्रसाराच्या कामाची पािती त्ांना समाजाकडून वमळू लागली होती. 1995 साली 

अ.पां. देशपांडे यांना इचलकरंजीच्या फाय फाउंडेशन प रस्कार वमळाला. त्ानंतर त्ानंा भारत सरकारचा 

प रस्कार वमळाला. अ.पां. देशपांडे यांनी विज्ञानप्रसाराचे काम मराठी विज्ञान पररषदेतफे स रू केल्याने त्ांना 

वमळालेल्या या प रस्काराने मराठी विज्ञान पररषद सिावनत झाली असे मला िाटले. त्ाचा आनंद व्यि 

करण्यासाठी मी प ण्याच्या श्रेयस हॉटेलात एक समारंभ आयोश्चजत केला होता. त्ा समारंभात त्ा िेळी डॉ. 

जयंत नारळीकर, डॉ. िसंतराि गोिारीकर, स धाताई गोिारीकर, प्रा. वि.ग. श्चभडे, महाराष्टर  सावहत् 

पररषदेचे प्रा. गं.ना. जोगळेकर इत्ादी प ण्यातील िीस नामिंत व्यिी उपस्थस्थत होत्ा.  

कोणत्ाही कायाकत्ााला पूिाान भि लागतो. पररषद स्थापनेपिूी स मारे तीन िषे मी म ं बई मराठी सावहत् 

संघात कामे केली. विविध प्रकारे विज्ञानप्रसार केला, एक छोटे विज्ञान संमलेन घडिले. सावहत् संघास 

त्ाबद्दल हावदाक धन्िाद. त्ा कायााम ळे मला आत्मविश्वास आला. सावहत् संघाची इमारत बांधली जात 

असताना मी पाहत असे. त्ाम ळे मला विज्ञान पररषदेचे विज्ञान भिन बांधण्याची सू्फती वमळाली. 

कायािाह पदािरून वनिृत्त झाल्यािर मी एक िषा उपाध्यक्ष, सहा िषे अध्यक्ष, दोन िषे विश्वस्त होतो. त्ा 

काळात जमीन वमळिून भिनाचा पवहला टप्पा पूणा झाला. मी पदाश्चधकारी असताना िावषाक संमेलने 

करणे, शाखांऐिजी संलग्न विभाग करणे, िावषाक अहिाल ि वहशेब छापणे, विज्ञानकथा स्पधाा घेणे िगैरे 

कायााची घडी बसली. या पूिाघडीचा लाभ देशपांडे ि अन् कायाकते यांस झाला, त्ांनी प्रभािीपणे त्ात 

िाढ केली. त्ाची एक साक्ष म्हणजे मराठी विज्ञान पररषद - नाबाद ५१ हे देशपांडे श्चलश्चखत प स्तक 

(मविपच्या पवहल्या पन्नास िषाांचा आढािा). देशपांडे यांनी अन् गं्रथ श्चलवहले आहेत. अ.पां. देशपांडे जरी 

आता 75 िषाांचे झाले असले, तरी त्ांच्यात अजनू उमेद असल्याने त्ांनी असेच विज्ञानप्रसाराच ेकाया 

करीत राहािे अशा श भेच्छा मी त्ांना देतो.    
 

 

 

 

 

 

संपादकीय टीप : लेखकाच्या इचे्छप्रमाणे या लेखात जागवतक अंक िापरले आहेत.) 

श्री. म.ना. गोगटे 

संस्थापक,  

मराठी विज्ञान पररषद 



 

27  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

सािाजवनक स्वयंसेिी संस्थांची स्थापना करणे हे मराठी माणसाचं व्यिचे्छदक लक्षण मानायला हरकत 

नाही. पण त्ा वटकिून धरता न येणे हेही मराठी माणसाचंच ‘कतृात्व’! त्ाम ळंच चांगल्या उदे्दशानं 

अस्थस्तत्वात आलेल्या अनेक संस्था अल्पाय षी ठरल्या आहेत. आश्चण ज्या काहीनंा त्ाप ढं मजल मारता 

आली, त्ा गश्चलतगात्र अिस्थेत कशाबशा तग धरून राहण्याची धडपड करण्यातच सारी ऊजाा खचा 

करतात. म्हणूनच विज्ञानप्रसारासारख्या अनिट विचारांना िावहलेल्या मराठी विज्ञान पररषदेनं 

स िणामहोत्सि साजरा करािा आश्चण अश्चधकच जोमानं प ढची िाटचाल करायला श्चसद्ध व्हािं, याचं अप्रूप 

औरच.       

याचं शे्रय मात्र एका अजब वत्रक टाला द्यायला हिं. स्थापनेनंतरच्या उण्याप ऱ्या दहाबारा िषाांमध्येच 

शरद नाईक, श्चचं.मो. पंवडत आश्चण अ.पां. देशपांडे या वतघांनी संस्थेची सारी जबाबदारी मानद कायािाह 

म्हणून स्वीकारली आश्चण अवतशय समथापणे पेलिली. त्ातही अपांचा िाटा अश्चधकच. कारण, आज 

चाळीस िषाांनंतरही ते वततक्याच जोमानं आश्चण नेटानं कारभार हाकत आहेत. संस्थेचं आश्चथाक गश्चणत 

तर त्ांनी व्यिस्थस्थत सांभाळलंच, पण जनसामान्ांना रुचेल, पटेल, आिश्यक िाटेल असे विविध 

उपक्रम राबिण्याकडे लक्ष वदलं. आज पररषदेला जे मानाचं स्थान प्राप्त झालं आहे, त्ात अपांचा 

सहभाग फार मोठा आहे. म्हणून तर अपांविषयी बोलताना पररषदेच्या िाटचालीचा आढािा घ्यािाच 

लागतो. 

तसं पावहलं तर पेशानं अश्चभयंता. मेकॅवनकल आश्चण इलेस्थक्टरकल अशा दोन्ही पदविका प्राप्त करून 

नोश्चसलसारख्या एकेकाळाच्या आघाडीच्या उद्योगात त्ांनी आपली व्यािसावयक कारकीदा स रू केलेली. 

वतथंही वकतीतरी आव्हानांचा सामना करािा लागला. त्ाच्या स रस कहाण्या त्ांच्या तोडूंनच ऐकाव्यात. 

अश्चभयांवत्रकीचे बारीकसारीक तपशील ते अनश्चभज्ञांनाही व्यिस्थस्थत समजतील अशा भाषेत सांगत. ते हे 

वकस्से इतके मनोरंजक करतात, की विज्ञानप्रसाराविषयीची त्ांची उपजत तळमळ त्ातूनच प्रतीत 

डॉ. बाळ फोडंके  

ग णग्राही अपा.ं ७ 
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होते. 

कदाश्चचत, हाच त्ांचा मूळ वपंड असािा. म्हणूनच नोश्चसलमध्ये नोकरी करत असतानाच त्ांनी 

पररषदेच्या कामाचं श्चशिधन ष्य पेलण्याचाही वनिय केला. आश्चण वतथलं काम जसं िाढत गेलं, खरं तर 

त्ांनीच िाढित नेलं, तशी मग नोश्चसलची झूल अंगािरून उतरित त्ांनी पूणािेळ या कामालाच िाहून 

घेतलं. सिासामान् मंडळी ज्याची संभािना लष्करच्या भाकऱ्या भाजणं अशी करतात, अशा या 

कामाला स खाची नोकरी सोडून ज ं पून घेणं तसं अिघडच गेलं असािं, पण क ट ंबीयांच्या पाठबळािर 

त्ांनी ते यशस्थस्वरीत्ा पार पाडलेलं आहे.  

अशा संस्था चालिायच्या म्हणजे श्चचत्रविश्चचत्र स्वभािाच्या अनेकांशी ज ळिून घेणं आिश्यक असतं. 

माणसं जोडणं आश्चण जपणं ही अपांची खाश्चसयत आहे. यांपैकी सिाांचेच स्वभाि त्ांच्याशी ज ळणारे 

होते वकंिा त्ांची मतं पटणारी होती, वकंिा आहेत, अशातली बाब नाही. पण त्ांच्यातील पररषदेच्या 

कामासाठी आिश्यक असलेली ग णित्ता हेरून वतलाच बढािा देत इतर िैग ण्यांकडे त्ा व्यिीच्याही 

नकळत काणाडोळा करण्याची हातोटी अपांच्या ठायी आहे. त्ाम ळंच गेल्या चाळीस िषाांमध्ये 

क णालाही फारसं न द खािता त्ांनी पररषदेचा ग णात्मक विस्तार केला आहे.  

मराठी वकंिा अश्चखल भारतीय, असं नामाश्चभधान वमरिणाऱ्या अनेक संस्थांचा संसार म ं बई, प णं, 

नागपूर अशा एखाद्या द सऱ्या शहराप रताच मयाावदत रावहल्याचं अनेकिार वदसून आलेलं आहे. पण 

मराठी विज्ञान पररषदेनं मात्र संपूणा महाराष्टरच नवे्ह, तर महाराष्टर ाबाहेरही श्चजथं-श्चजथं मराठी भाषक 

आहेत, वतथं-वतथं आपली पाळंम ळं रोिली आहेत. त्ासाठी अपांनी त्ा-त्ा भागांत दौरे करून, 

वतथल्या समविचारी व्यिीशंी संपका  साधून, त्ांना विज्ञानप्रसाराचं, तसचं पररषदेचं महत्त्व पटिून 

देऊन प्रोत्साहन देत शाखा स्थापनाची जबाबदारी घेण्यास उद्य ि केलं आहे. आजही या सिाांशी ते 

सतत संपका  साधून असतात. पररषदेचं िावषाक संमेलनही त्ापायी एकाच जागी साजरं न होता अश्चखल 

बृहिहाराष्टर ातून वफरतं रावहलं आहे.  

ग णग्राहकता हे अपांचं बलस्थान आहे. कायाकत्ाांच्या वनिडीसाठी, तसचं त्ांची वनष्ठा जोपासण्यासाठी 

त्ाचा प ष्कळच उपयोग झालेला आहे. एकदा पररषदेच्या कायााशी जोडले गेलेले कायाकते दीघा काळ 

पररषदेशी वनगवडत रावहले ते यापायीच. त्ातून कायाकत्ाांना समाजकाया केल्याच्या समाधानाव्यवतररि 

कोणताही िैयविक लाभ होत नव्हता. आश्चथाक तर नाहीच, पण केलेल्या कायााची जाहीर पािती 

वमळण्याचाही नाही. हे ओळखूनच अपांनी विशेष काया केलेल्या कायाकत्ाांचा ‘प्रसारक’ म्हणून सिान 

करण्याची परंपरा प्रते्क संमेलनात पाळली जाईल याची दक्षता नेहमी घेतली आहे. 

कोणतीही संस्था वतच्या कायाापायी ओळखली जाऊ लागतेच, पण वतला प्रवतष्ठा वमळते ती वतच्याशी 

जोडल्या गेलेल्या मान्िरांच्या उपस्थस्थतीपायी. हे ओळखूनच अपांनी िेळोिेळी प्रा. भालचंि 

उदगािकर, प्रा. जयंत नारळीकर, डॉ. िसंत गोिारीकर, श्री. प्रभाकर देिधर आश्चण आता प्रा. ज्येष्ठराज 

जोशी यांचं मन पररषदेचं अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यास िळिलं. आपापल्या क्षेत्रांत शीषास्थान 

वमळिलेल्या या वदग्गजांच्या उपस्थस्थतीनं पररषदेला जनमानसात आश्चण सरकारदरबारीही प्रवतष्ठा प्राप्त 

झाली आहे. लोकाश्रयाबरोबर राजाश्रयही लाभलेला आहे.  

िैयविक स्तरािरच्या देणग्यांचा ओघही या िेळी स रू झाला. वकत्ेक देणग्या विश्चशष्ट योजनेसाठीच 
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वमळत होत्ा. त्ापायी त्ा योजना अबाश्चधतपणे आश्चण दजाा राखत अव्याहत चालू रावहल्या आहेत. 

आता तर विद्यापीठीय स्तरािरच्या संशोधकांना लाखालाखाचे प रस्कार देण्याइतपत पररषदेची आश्चथाक 

बाजू बळकट झाली आहे.  

मराठी विज्ञान पररषदेला बाळसं आणण्यात आश्चण संस्थेची वनरोगी िाढ करण्यात अपांचा श्चसंहाचा िाटा 

असल्याम ळं पररषदेच्या प्रिासातच अपांच्या कतृात्वाची िाटचाल वदसून येते. पण याचा अथा िैयविक 

स्तरािर त्ांनी प्रसाराची ध रा सांभाळली नाही असा होत नाही. म्हणूनच अपां एक विज्ञान लेखक 

अशीही त्ांची ओळख करून देणं आिश्यक आहे. विज्ञानप्रसाराची तीन म ख्य माध्यमं आहेत. म वित 

माध्यम, इलेक्टरॉवनक माध्यम आश्चण थेट संिाद माध्यम. स रूिातीच्या काळात पररषदेचा भर थेट 

संिादािर, जनसामान्ांची भेट घेत व्याख्यानं, कायाशाळा, प्रबोधनात्मक कायाक्रम यांच्यािर होता. 

अपांनी प्रथम म वित माध्यमाचा िापर करायला स रूिात केली. ‘मराठी विज्ञान पररषद पवत्रके’चं, 

संस्थेच्या म खपत्रािरून विज्ञानवनयतकाश्चलकात रूपांतर करण्यात अपांचा मोठाच सहभाग होता. त्ा 

पवत्रकेनंही आता चांगलंच बाळसं धरलेलं आहे.  

त्ांचं स्वत:च लेखनही या काळातच बहरलं. शास्थब्क व्यविश्चचतं्र हा त्ांचा खास प्रांत. त्ातूनच 

‘वििज्जन’ हा व्यविश्चचत्रांचा संग्रह आश्चण काही ज्येष्ठ िैज्ञावनकांची चररतं्र आज त्ांच्या खाती जमा 

आहेत. संकल्पना कोश, विज्ञान-तंत्रज्ञान कोश, श्चशल्पकार चररत्र कोश हे त्ांपैकीच काही. 

इतरांचं मन िळिून त्ांना आपल्या विज्ञानप्रसाराच्या अश्चभयानात ओढून घेण्याचं कसब अपांच्या अंगी 

चांगलंच म रलेलं आहे. म्हणून तर ितामानपत्रांच्या संपादकांना दैवनक, साप्तावहक सदरं नव्यानं स रू 

करण्यास त्ांनी प्रिृत्त केलं आहे. दरिषी वनरवनराळे विषय घऊेन त्ासाठी दररोज एक असे तीनशेच्या 

आसपास छोटेखानी लेख प्रकाश्चशत होत आहेत. गेली दहाहून अश्चधक िषां हा उपक्रम जोमात स रू 

रावहला आहे. त्ाच बाळंतपण स रूिातीला अपां स्वत:च करत असत. आता त्ांनीच श्चशकिून तयार 

केलेल्या तरुण कायाकत्ाांना या पालखीचे भोई त्ांनी बनिलं आहे. एिढंच नाही, तर या वनवमत्तानं 

अनेकांना श्चलवहतं केलं आहे. विज्ञानलेखकांच्या मांवदयाळीत त्ांना समाविष्ट करून घेतलं आहे. 

संपादकांबरोबरच मराठी प्रकाशकांनाही त्ांनी आपल्या िारीत ओढून आणलं आहे. ‘पवत्रके’तील काही 

वनिडक लेखांचे संग्रह, मराठीतील गेल्या शतकाहून अश्चधक काळातील विज्ञान लेखांचा संकश्चलत संग्रह, 

विज्ञान पररषदेच्या िावषाक विज्ञानकथा स्पधाांमधील विजेत्ा कथांचा संग्रह त्ाम ळचं प्रकाश्चशत होऊ 

शकले आहेत. त्ांचं संदभामूल्य िाखाणण्यासारखंच आहे, पण मराठीच्या पदव्य त्तर विद्यार्थ्ाांना 

मागादशान करण्याचं कामही हे गं्रथ करत आहेत.      

श्चजथं-श्चजथं जातील वतथं-वतथं विज्ञानप्रसाराच्या संधी ओळखून निनिीन उपक्रमांची रुज िात करण्याच्या 

त्ांच्या प्रयत्नांना कोणत्ाच सीमा नाहीत याची प्रश्चचती मी स्वत:ही घेतली आहे. मधं्यतरी त्ांचे 

श्चचरंजीि काही काळाकररता श्चसंगापूरला स्थावयक झाले होते. त्ांना भेटण्यासाठी खरं तर कौट ंवबक 

सहलीवनवमत्त अपांही वतथं पोहोचले होते. पण त्ांच्यामधील विज्ञान प्रसारक त्ांना वतथंही स्वस्थ बसून 

देईना. त्ांनी वतथल्या भारतीय शाळांशी संपका  साधून त्ा विद्यार्थ्ाांना भारतीय िैज्ञावनक आश्चण त्ांची 

कामवगरी यांची मावहती करून देण्याचा उपक्रम राबिायला शाळांच्या व्यिस्थापकांना उद्य ि केलं. त्ा 

वनवमत्ताने त्ांनी स्वत: तर एक-दोन व्याख्यानं वदलीच, पण वतथं जाणाऱ्या इतर भारतीय िैज्ञावनकांनाही 
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तशी व्याख्यानं देण्याची वनमंत्रणं येतील अशी व्यिस्थाही केली. मी स्वत: त्ानंतर अशीच काही 

व्याख्यानं वदली आहेत. 

आजकाल मराठी विश्वकोशाच्या एका विभागासाठी ते काही काम करत आहेत. त्ासाठीही 

श्चसंगापूरमधील मराठी भाषकांशी संपका  करून त्ांनी त्ांतील काही उत्साही मंडळीनंा लेखन 

करण्यासही प्रिृत्त केलं आहे. 

मराठी विज्ञान पररषद आश्चण अपां असं एक सरळ आश्चण अपररितानीय समीकरणच तयार झालं आहे. 

िास्तविक, कोणत्ाही संस्थेबाबत अशी समीकरणे जेव्हा तयार होतात, तेव्हाच त्ा संस्थेच्या 

अधोगतीलाही स रूिात होते. कारण, त्ा िटिृक्षाच्या छायेखाली इतर कसलीही िाढ होऊ शकत 

नाही. याची पक्की जाणीि अपांना आहे. म्हणूनच त्ांनी गेली काही िषां होतकरू तरुणांना हेरून 

त्ांच्यािर अश्चधकाश्चधक जबाबदाऱ्या टाकण्यास स रूिात केली आहे. उत्तराश्चधकाऱ्याची वनिड करण्याची 

प्रवक्रया वकत्ेक आघाडीच्या औद्योवगक संस्थांमध्येही व्यिस्थस्थत होत नसल्याचं आपण आज पाहत 

आहोत. अशी पररस्थस्थती मराठी विज्ञान पररषदेिर येणार नाही याची प रेपूर काळजी अपां घेत आहेत. 

भारतीय परंपरेन सार आता त्ांचा िानप्रस्थाश्रम संपून ते संन्ासाश्रमात प्रिेश करत आहेत. पण विज्ञान 

जसं परंपरांना आव्हानं देत त्ांना बदलायचंच प्रयत्न करत असतं, तसं अपांही त्ा परंपरांनी जखडून न 

जाता िेगळ्या प्रकारे, संन्ासाश्रमाच्या संकल्पनेत ‘पॅरॅडाइम श्चशफ्ट’ घडिून आणतील हीच अपेक्षा.   

डॉ. बाळ फोडंके 

संपादक, विज्ञान प्रसारक  

आश्चण विज्ञानकथा लेखक 
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अपांदे म्हणजे अनंत पांड रंग देशपांडे ही एक व्यिी नवे्ह, एक चालती बोलती संस्था आहे. गेली तीस 

िषे मराठी विज्ञान पररषद (मविप) आश्चण अपां हे गश्चणती भाषेत बोलायचे, तर वनत् समीकरण झाले 

आहे. अपांचा माझा जिळून पररचय झाला तो १९८८च्या स मारास, मविपच्या चाळीसगाि येथील 

अश्चधिेशनाच्या िेळेस. त्ांची वनयोजनक शलता त्ा िेळेस जिळून अन भिली. अश्चधिेशनाच्या प्रते्क 

अंगाचे अवतशय नेमके, नेटके, ििशीर आश्चण स स्पष्ट – गोधंळ नसलेले वनयोजन त्ांनी केले होते. 

आश्चण त्ानंतर २८ िषाांनी अण शविनगरात झालेले जानेिारी २०१६मधील मविपचे स िणामहोत्सिी 

अश्चधिेशन, तसेच ठाणे येथे झालेले वडसेंबर २०१६मधील मविपच्या ठाणे विभागाचे स िणामहोत्सिी 

अश्चधिेशन यांतही त्ांच्या वनयोजनक शलतेचा प्रत्य आला. 

अपांच्या वनयोजनक शलतेच्या मागे त्ांच्या स्वभािाची दोन खास िैश्चशष्ट्ये श्चलहीत आहे. एक म्हणजे, 

त्ांची बांधीलकी, कवमटमेंट. त्ांनी केव्हातरी आय ष्याच्या एका टप्प्यािर मविप, विज्ञान आश्चण 

सांसृ्कवतक क्षेत्राला िाहून घ्यायचे ठरिले आश्चण ती बांधीलकी त्ांनी वनष्ठापूिाक अखंड जोपासली, 

पाळली.      

अपांचे द सरे स्वभाििैश्चशष्ट्य म्हणजे, त्ांची आंतररक श्चशस्त. या श्चशस्तीतच त्ांचा ििशीरपणा आश्चण 

आटोपशीरपणा यांचा उगम आहे. पररषदेची अपांनी संचाश्चलत केलेली कोणतीही सभा असो; संपादक 

मंडळाची, स्थायी सवमतीची, कायाकाररणीची, विश्वस्तांची; कोणताही कायाक्रम असो : िधाापन वदनांचा, 

अन् प्रासंवगक भाषणांचा, सत्काराचा; िा विभागांच्या भेटी असो िा िावषाक अश्चधिेशन असो, 

पररषदेची ििशीरपणाबद्दल ख्याती आहे ती अपांम ळेच. कायाकाररणीच्या, स्थायीच्या आश्चण संपादक 

मंडळाच्या सभांच्या बाबतीत मी हे अनेक िषे अन भिले आहे. श्चशिाय, या सभा जशा िेळेिर स रू 

होतात, तशा त्ा अंदाज केलेल्या ठरािीक िेळेत संपतात. कोठेही कामकाजात अघळपघळपणा नाही, 

पसारा होत नाही; नेटकेपणा ही पररषदेची खाश्चसयत. 

डॉ. हेमचंि श्चच. प्रधान 

अ.पां. देशपाडें - एक संस्था ८ 
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अपांच्या बांधीलकी आश्चण आंतररक श्चशस्तीतून त्ांचे वनयोजनकौशल्य जसे वनमााण झाले आहे, तसेच 

त्ांचे संघटनाकौशल्यही. संघटना कशी उभारािी, कशी चालिािी याचा आदशा त्ांनी घालून वदला 

आहे. त्ांची दृष्टी नेहमी प ढे काय काम करायचे, याचा िेध घेत असते. अनेक िषाांच्या कामाच्या 

अन भिांतून त्ांच्या इतक्या ओळखी, इतकी संपका स्थाने, इतके नेटिवकां ग तयार झाले आहे, की 

कोणत्ाही कायाक्रमासाठी, जबाबदारीसाठी, अगदी सवमत्ांच्या सभासदांपासून िावषाक अश्चधिेशनाच्या 

अध्यक्षांपयांत विविध पदांसाठी ते योग्य व्यिीची अचूक वनिड करतात. त्ांची स्मरणशिीही तल्लख 

असल्याने अमक्या िेळी, अमक्या वठकाणी, अमकी व्यिी भेटली होती हे ते बरोबर सांगू शकतात 

आश्चण व्यिीचं्या बलस्थानाचा योग्य उपयोग करून घेऊ शकतात. संस्थेचा प्रम ख म्हणून जे शासकीय 

कौशल्य, जे व्यिहारज्ञान लागते, ते त्ांच्या ठायी विप ल आहे आश्चण त्ाचबरोबर ज्याला िाटाघाटीचे 

(नेगोश्चसएशन) कौशल्य म्हणता येईल, ते त्ांच्याकडे उत्तम आहे. प्रश्ाचा सखोल विचार करून 

आपल्याला काय पावहजे आहे हे स्पष्ट ठरिून त्ांची नेगोश्चसएशने चालतात आश्चण त्ाम ळे त्ात सहसा 

अपयश येत नाही. 

दोन िषाांपूिी मराठी विज्ञान पररषदेने विज्ञान श्चशक्षकांच्या राष्टर ीय पररषदेचे यजमानपद स्वीकारले होते. 

ही पररषद दर दोन िषाांनी भारत सरकारच्या विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान विभागातफे भरिण्यात येते. या 

पररषदेच्या कामाशी देशभरातून काही वनिडक, वनष्ठािंत कायाकते अनेक िषाांपासून जोडले गेले आहेत. 

या कायाकत्ाांचा मविपशी पूिी कधी संबंध आला नव्हता. त्ाम ळे पररषदेच्या पूिातयारीसाठी ज्या सभा 

भरत होत्ा, त्ांत स रूिातीला या कायाकत्ाांचा अविश्वास वदसून येत होता. परंत , हळूहळू मविपचा 

प्रते्क कामातील व्यिस्थस्थतपणा, कायाक्षमता आश्चण व्यिहारातील चोखपणा, तसेच सरकारी कामातील 

नेहमीची, विशेषत: वनधीच्या बाबतीतील, वदरंगाई ि चालढकल होत असतानाही न डगमगता उवद्दष्ट 

गाठण्यासाठी मविपने टाकलेली योग्य पािले हे वदसून आल्याम ळे त्ा अविश्वासाचे पररितान आदरात, 

मैत्रीत आश्चण विश्वासात कसे होत गेले, हे मी पवहले आहे. 

मविपने कधीही मोठ्या प्रमाणािर सरकारी आश्रयाची अपेक्षा जाणूनब जून ठेिली नाही, 

विज्ञानप्रेमीकंडून पररषदेला पाठबळ वमळत गेले, परंत  आश्चथाकदृष्ट्या ज्याला भरभराट म्हणता येईल, 

असा काळ पररषदेच्या इवतहासात आलाच नाही. मात्र, पररषदेचे आश्चथाक व्यिहार नेहमीच चोख आश्चण 

पारदशाक रावहले. पररषदेच्या सिा पदाश्चधकाऱ्यांना आश्चण कमाचारीिृं दाला याचे शे्रय द्यायला हिे. 

पररषदेचा सिा कमाचारीिृं द ज्या वनषे्ठने, आप लकीने आश्चण वहरररीने काम करतो, त्ाला तोड नाही. 

पररषदेचे कायाकते आश्चण कमाचारी यांच्यातील फरक बाहेरच्यांना ओळखताच येत नाही. याबाबतही 

अपांचे नेतृत्व कें िस्थानी रावहले आहे. 

गेली तीन दशके मविपने एिढे कायाक्रम घेतले, अश्चधिेशने पार पाडली, निनिीन विभाग पररषदेला 

जोडले गेले, मविप ‘पवत्रका’ सातत्ाने दरमहा प्रकाश्चशत होत गेली, प स्तके-कोश यांचे प्रकल्प पार 

पडले, या सिाांसाठी प्रेरणा, उत्तेजन, नेतृत्व अपांचेच होते. मविपसाठी त्ांच्या कोशात नकारात्मक 

शब्च नसािेत. त्ांच्याकडे प्रचंड ऊजाा आहे. मविपच्या कायााबरोबर त्ांची स्वत:ची लेखने, व्याख्याने 

वनयवमत चालू असतात. त्ांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयांिर स्वत: अनेक प स्तके प्रश्चसद्ध केली आहेत, 

१५००हून अश्चधक लेख श्चलवहले आहेत, १०००हून अश्चधक व्याख्याने वदली आहेत. अनेक गं्रथांचे, 
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कोशांचे संपादन केले आहे. या बाबतीतही त्ांचा झपाटा विलक्षण आहे. मविपबरोबरच ‘नॅशनल सेंटर 

फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा’ या विज्ञानप्रसारक संस्थेसाठी त्ांनी प्रभािी काया केले आहे. संगीताची 

त्ांना केिळ रुचीच नाही, तर ज्ञानही आहे, त्ाम ळे सिाई गंधिा महोत्सिाच्या स िणामहोत्सिाच्या 

‘स्वरयज्ञ’ या गं्रथाचे लेखनकाया त्ांनी आपणहून केले.      

विज्ञान पररषदेच्या ५० िषाांच्या अथक कायाानंतरही महाराष्टर ात विज्ञान रुजले आहे, असे द दैिाने म्हणता 

येणार नाही. त्ासाठी अजून खूप पल्ला महाराष्टर ाला गाठायला हिा. मविप म्हणूनच प ढे जात  

राहायला हिी, आश्चथाकदृष्ट्या ती सबळ व्हायला हिी आश्चण विज्ञानातील वतची खोली आश्चण उंची 

िाढायला हिी. प्रा. ज्येष्ठराज जोशी, अ.पां. देशपांडे आश्चण सध्याची सिा कायाकते मंडळी या 

आव्हानाला श्चभडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. ते यशस्वी व्हािेत ही श भेच्छा. 

इंश्चजवनअररंगच्या क्षेत्रातील ज्यषे्ठ पदािरील नोकरी आश्चण त्ाचबरोबर सामाश्चजक काया या दोन्हीचं्या 

जबाबदाऱ्या सांभाळताना अपांची प्रचंड धािपळ झाली असणार, अथाातच या जबाबदाऱ्या पार 

पाडण्यात सौ. उज्ज्वला िवहनीचंा िाटा मोठा असणार. सौ. उज्ज्वला िवहनी आजही अपांबरोबर प्रते्क 

कायाक्रमात असतात. अपांच्या कायााचा गौरि करताना त्ांना वमळालेली िवहनीचंी साथ, िवहनीचंे 

त्ांच्या यशामधील योगदान विसरून कसे चालेल? अपांना साथ देताना िवहनीनंा कायाकत्ाांबरोबर 

िािरािे लागते, परंत  त्ा आपली ज्येष्ठता, आपण कोण आहोत हे कधीच दाखित नाहीत. त्ांचा 

साधेपणा, िागण्यातील सहजता सगळ्यांनाच भािून जाते. अपांचे आश्चण िवहनीचंे सहजीिन सिाांना 

अन करणीय असेच आहे.  

अपां आश्चण सौ. उज्ज्वला िवहनी यांना त्ांच्या व्यविगत जीिनासाठी हावदाक श भकामना. अपांच्या 

अमृतमहोत्सिोत्तर दोघांना स दीघााय आरोग्य लाभो, त्ांचे सहजीिन स खासमाधानाने भरलेले राहो या 

खूप खूप श भेच्छा.   

डॉ. हेमचंि श्चच. प्रधान 

माजी उपाध्यक्ष,  

मराठी विज्ञान पररषद 
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स्वातंत्र्प्राप्तीनंतर विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकास हे सूत्र देशाने स्वीकारले. त्ाचप्रमाणे, 

गेल्या साठ िषाांमध्ये भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती केल्याचे वदसून येते. अण संशोधन, अंतराळ 

संशोधन, त्ाचप्रमाणे शेतीसंबंधी संशोधनात भारताने ठसा उमटिला आहे. भारतीय राज्यघटनेत त्ाही 

प ढे जाऊन भारतीय जनमानसात िैज्ञावनक दृवष्टकोन वनमााण करण्याचे उवद्दष्ट ठेिले आहे. गेल्या 

दशकात झपाट्याने झालेल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीम ळे सिाांच्याच जीिनािर तंत्रज्ञानाचा प्रभाि पडला 

आहे. विशेषत:, संपका  माध्यमातून झालेला विकास हा अश्चधक लक्षणीय आहे. दळणिळण आश्चण 

संपका  माध्यमे यांम ळे जग अश्चधक जिळ आले आहे. त्ातून ‘जागवतक ग्राम’ (ग्लोबल स्थव्हलेज) ही 

संकल्पना प ढे आली. हे खरे असले, तरी दैनंवदन जीिनामध्ये तंत्रज्ञानाच्या िापरातील िाढीम ळे 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन वनमााण झाला का? हा खरा प्रश् आहे. द दैिाने त्ाचे उत्तर नाही असेच आहे. 

भारतीय समाजाने तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला असला, तरी िैज्ञावनक संकल्पना जनमानसात रुजली 

नाही. भारतीय लोकांपयांत विज्ञान पोहोचविण्यात अनेक संस्था कायारत आहेत. त्ांमध्ये सरकारी 

अन दानािर चालणाऱ्या संस्थांबरोबरच अन दान न घेणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचा समािेश आहे. ‘मराठी 

विज्ञान पररषद’ ही सातत्ाने विज्ञान प्रसार करणारी एक अग्रगण्य स्वायत्त संस्था आहे. अनेक दशकांत 

या संस्थेने अविरतपणे विज्ञान प्रसाराचे काया केलेले आहे. अथाातच, या कायाात अनेकांचा हातभार 

लागला असला, तरी या संस्थेत भरीि योगदान देणाऱ्या काही व्यिी ठळकपणे प ढे येतात. 

अ.पां. देशपांडे हे त्ांतील एक ठळक व्यविमत्त्व आहे. स मारे पन्नास िषे ते या संस्थेशी वनगवडत 

आहेत. ते केिळ वनगवडतच आहेत असे नवे्ह, तर त्ांनी या संस्थेच्या उभारणीत मोलाचा िाटा 

उचलला आहे. या संस्थेच्या प्राथवमक अिस्थेतून ही संस्था नािारूपाला आणण्यासाठी वन:स्वाथापण े

काम करणाऱ्या व्यिीचंी या संस्थेला गरज होती. ती गरज ओळखून श्री. म.ना. गोगटे, श्री. अ.पां. 

देशपांडे यांसारख्या अनेक व्यिीनंी संस्थेच्या कायााला िाहून घेतले.  

डॉ. पंवडत विद्यासागर 

श्री. अ.पा.ं देशपाडें : ज्ञानमयो-विज्ञानमयो व्यविमत्त्व ९ 
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या संस्थेचे काम एका विश्चशष्ट पद्धतीने चालते. ही संस्था वबनसरकारी असली, तरी वतची रचना मात्र 

वनयोजनबद्ध आश्चण स सूत्र अशीच आहे. या संस्थेची काया करण्याची पद्धती अश्चधक रेखीि-आखीि अशी 

आहे. विज्ञानप्रसार करताना क ठल्याही प्रकारचा िाद वकंिा विसंिाद होणार नाही याची काळजी या 

संस्थेने अविरतपणे घेतली आहे. विज्ञानप्रसार करण्यासाठी व्याख्याने, लेख, गं्रथवनवमाती, अश्चधिेशन े

अशा वनरवनराळ्या प्रकारांची मदत या संस्थेने घेतली आहे. हे करताना लोकांना त्ाकडे आकवषात करून 

जास्तीतजास्त पावठंबा वमळिायचा प्रयत्न केला.  

स रूिातीला या संस्थेला स्वत:ची इमारत नव्हती. मात्र, अथक पररश्रम करून या संस्थेने म ं बईत जागा 

वमळिून त्ािर संस्थेची इमारत तयार केली. यासाठी लोकांकडून देणग्या वमळिल्या. या सिा कायााच्या 

पाठीमागे अ.पां. देशपांडे खंबीरपणे उभे रावहले. ही संस्था नािारूपाला येण्यासाठी प्रश्चसद्ध शास्त्रज्ञांचा 

सहभाग असणे जरुरीचे होते. अ.पां. देशपांडे यांनी ही कामवगरी अवतशय यशस्वीपणे पार पडली. प्रा. 

जयंत नारळीकर, डॉ. िसंत गोिारीकर, श्री. प्रभाकर देिधर अशा नामिंत शास्त्रज्ञांशी त्ांनी संपका  

ठेिला. संस्थेच्या वनरवनराळ्या कायाक्रमांमध्ये त्ांचा सवक्रय सहभाग नोदंविला आश्चण त्ातून संस्थेच्या 

कायााची उभारणी केली. हे होत असताना त्ांनी अनेक तरुण संशोधकांना या संस्थेच्या कायाामध्ये 

सामील करून घेतले. 

अ.पां. देशपांडे यांच्या कामाची एक विश्चशष्ट पद्धत आहे. योग्य कामासाठी योग्य व्यिीचंी वनिड आश्चण 

त्ांचा उपयोग, याची आखणी ते नेटकेपणाने करतात. हे करत असताना क णाचीही संस्थेच्या कामात 

अनािश्यक ढिळाढिळ होणार नाही, याची ते काळजी घेतात. वकंबहुना, त्ांचा या संस्थेच्या 

कायाातील सहभाग कॅटश्चलस्टप्रमाणे असतो. प्रवक्रयेला चालना देणे एिढेच काम करून ते त्ापासून 

अश्चलप्त राहतात. त्ाम ळेच संस्थेचा एिढा प्रचंड डोलारा उभा रावहला असताना ही संस्था क णा एका 

व्यिीच्या नािाने ओळखली जात नाही. ‘मराठी विज्ञान पररषद’ हीच वतची ओळख आहे. हे 

घडण्यामागे श्री. अ.पां. देशपांडे यांचे योगदान अवतशय महत्त्वाचे आहे. संस्था ही व्यिीपेक्षा मोठी 

असते हेच धोरण त्ांनी सातत्ाने अधोरेश्चखत केलेले वदसून येते. संस्थेच्या कायाात स्थैया आश्चण सातत् 

आणतानाच त्ांनी या संस्थेचा विस्तार केला. महाराष्टर ातील अनेक श्चजल्ह्ांमध्ये संस्थेचे काम चालते. या 

संस्थेची उपकें िे असणारे हे घटक स्वतंत्ररीत्ा कायारत असतात. मात्र, त्ांना नैवतक बळ देण्याचे काया 

ही मध्यिती संस्था करते. महाराष्टर ातच नवे्ह, तर महाराष्टर ाबाहेरही या संस्थेच्या ितीने काया करणारी 

उपकें िे आहेत. या संस्थेने चालविलेल्या प्रकल्पांची संख्या आश्चण त्ांची व्याप्ती थक्क करणारी आहे. 

संस्थेच्या संकेतस्थळािर या सिाांची मावहती उपलब्ध आहे. मराठीतून संज्ञा उपलब्ध करून देण्याचा 

प्रकल्प अवतशय यशस्वीपणे या संस्थेने राबविला आहे. संस्थेच्या संकेतस्थळािर मराठी शब्ांची यादी 

िाचकांना सहजपणे उपलब्ध आहे. मराठी विज्ञान पररषदेचे काया आश्चण त्ाची व्याप्ती एिढेच त्ांचे 

काया मयाावदत नाही. नॅशनल आश्चण इंटरनॅशनल सायन्स कम्य वनकेशन यासाठी त्ांनी संस्था स्थापन 

करून वतच्या कामाला चालना वदली आहे. राष्टर ीय आश्चण आंतरराष्टर ीय पातळीिरचे हे काया श्री. देशपांडे 

यांच्या श्चशरपेचात मानाचा त रा खोिणारे आहे.  

विज्ञानविषयक वनरवनराळ्या प्रकल्पांना चालना देऊन विज्ञानप्रसाराच्या कामाची व्याप्ती त्ांनी िाढविली 

आहे. टाकाऊ िसंू्तपासून उपयोगी िसू्त बनविण्याच्या प्रकल्पाला त्ांनी पावठंबा वदला एिढेच नवे्ह, तर 
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इ-घनकचऱ्याचे रूपांतर त्ामधील विनाशकारी िव्ये िेगळी करून प्रदषूणाला आळा घालणाऱ्या 

प्रकल्पाच्या वनवमातीला त्ांनी पररषदेतफे बक्षीस देऊन गौरविले. 

दरिषी विज्ञान अश्चधिेशन आयोश्चजत करण्यामध्ये त्ांचा महत्त्वाचा िाटा आहे. वठकवठकाणी अशा 

अश्चधिेशनांचे आयोजन करून विज्ञानाला चालना देण्याचे त्ांचे काया अव्याहतपणे स रू आहे. या 

प्रकल्पासाठी त्ांनी अनेक वठकाणांहून अथासाहाय्य वमळविले आहे. च नाभट्टी येथील इमारतीचे 

बांधकाम अशाच अथासाहाय्यातून उभे करण्यात त्ांचा मोलाचा िाटा आहे. परखडपणा आश्चण रुज ता 

या दोन्ही गोष्टी त्ांच्यामध्ये वदसून येतात. संस्थेच्या कामात त्ांचा परखडपणा जाणितो, तर 

व्यिीसंबंधी त्ांची रुज ता वदसून येते. माझ्या मते, त्ांच्या या ग णांचा संस्थेच्या उभारणीत द हेरी 

फायदा झाला आहे. ही संस्था आता चांगलीच नािारूपाला आली असून वतचे काया वदिसेंवदिस 

विस्तारत चालले आहे. या संस्थेचा व्याप मोठा असला, तरी लोकांपयांत जाऊन काम करणाऱ्यांची 

संख्या मोजकीच आहे. स्वयंसू्फतीने काम करणाऱ्या लोकांिरच या संस्थेचे भवितव्य आधारललेे आहे. 

अ.पां. देशपांडे हा त्ाचा भक्कम आधार आहे. संस्थेचे काम करीत असतानाच त्ांनी विज्ञानप्रसारासाठी 

िैयविक पातळीिर मोलाचे योगदान वदले आहे.  

िृत्तपत्रीय लेखन ते सातत्ाने करीत असतात. त्ाम ळेच त्ांचे आत्तापयांत १,६०० लेख प्रश्चसद्ध झाले 

आहेत. व्याख्याने देण्याची त्ांना आिड असल्याम ळे आत्तापयांत १,१०० व्याख्याने त्ांनी वदली आहेत. 

प्रसारमाध्यमांतून त्ांनी आपल्या कायााचा ठसा उमटविला आहे. रेवडओिर २६२, तर दरूदशानिर ६३ 

कायाक्रम त्ांनी सादर केले आहेत. यािर त्ांची कामवगरी थांबली नसून ६४ प स्तकांचे लेखन त्ांनी 

केले आहे. त्ाश्चशिाय लेखनासाठी त्ांनी अनेकांना प्रिृत्त केले आहे. लेखकांचा सातत्ाने शोध घेऊन 

मराठी विज्ञानकथांसाठी लेखन करण्यासाठी प्रिृत्त करण्याचे त्ांचे काया सतत स रू असते. अथाात 

त्ांच्या या योगदानाम ळे संस्थेचा आश्चण त्ांचा अनेक वठकाणी गौरि झाला आहे. ‘यशिंतराि चव्हाण 

प्रवतष्ठाना’चा मानाचा प रस्कार संस्थेला वमळाला असून त्ांना स्वत:ला कें ि सरकारचा विज्ञान 

प्रसारासाठी असणारा प रस्कार, त्ाचप्रमाणे फाय फाउणे्डशन यांचा प रस्कार आश्चण महाराष्टर  सावहत् 

पररषदेने प रस्कार देऊन त्ांचा गौरि केला आहे.  

सातत्ाने आश्चण शेिटपयांत योगदान देणारी फार थोडी व्यविमत्त्वे आपल्या समाजात वदसून येतात. 

साठीनंतरही इतक्या उमेदीने काम करणाऱ्या व्यिीचंी संख्या अलीकडच्या काळात िाढली असली, तरी 

अ.पां. देशपांडे इतके काया करणाऱ्या व्यिी मोजक्याच प्रमाणात आढळतात. त्ांच्या आरोग्यमय 

जीिनाचा लाभ मराठी विज्ञान पररषदेला सतत होत राहािा हीच सवदच्छा. अथाात, त्ासाठी त्ांच्या 

स विज्ञ पत्नीचे आश्चण आपे्तष्टमंडळीचंे साहाय्य वनश्चितच लाभल ेअसणार. त्ांचा या वठकाणी गौरिपूणा 

उले्लख करणे आिश्यक आहे. पंच्चाहत्तरािे िषा पूणा करताना श्री. अ.पां. देशपांडे यांचे मन:पूिाक 

अश्चभनंदन!   

 डॉ. पंवडत विद्यासागर,  

क लग रू,  

रामानंदतीथा विद्यापीठ, नांदेड 
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‘इिलेसे रोप लावियले दारी त्ाचा िेलू गेला गगनािेरी’ 

असे एपी आश्चण मराठी विज्ञान पररषद यांबाबत नक्कीच म्हणता येईल. एपीनंी नोश्चसलमधील 

अश्चभयांवत्रकीबरोबरच मराठी विज्ञान पररषदेच्या कामाला िाहून घेतले होते. नोश्चसलमधील नोकरीम ळे 

ज्या विविध लोकांच्या संपकाात ते येत असत, त्ांच्यापैकी कोणाचा सहभाग पररषदेसाठी उपय ि ठरेल 

याची नोदं बहुधा अजाणता त्ांचा मेंद ूठेित असािा. त्ांच्या अफाट लोकसंग्रहापैकी बहुतांश लोकांना 

पररषदेशी जोडून घेण्याचे त्ांचे कतृात्व त्ांच्या समवपाततेची आश्चण चाणाक्ष िृत्तीची वनशाणीच म्हटली 

पावहजे. 

मी १९८१ साली नोश्चसलमध्ये संशोधन आश्चण तावंत्रकी विभागप्रम ख म्हणून रुजू झालो. एपी 

त्ाच्याआधी दहा िषे नोश्चसल आश्चण पररषद अशी द हेरी कामवगरी बजाित होते. सकारात्मकता आश्चण 

प्रचंड ऊजाा ही त्ांची विशेषता होती. त्ाम ळे आमचा पररचय होणे अपररहायाच होते. एकदा ओळख 

झाल्यािर त्ांच्या व्यविमत्त्वाच्या विविध पैलूं चे दशान होत गेले आश्चण एक व्यिी म्हणूनच नवे्ह, तर 

एक वमत्र या नात्ानेस द्धा मी त्ांना जिळून ओळखू लागलो. 

एपीिंर पररषदेने गौरिगं्रथ काढणे हा एपीचं्या कामवगरीची कृतज्ज्तापूणा दखल घेण्याचा अतं्त योग्य 

मागा आहे, असे माझे प्रांजळ मत आहे. याने दोन गोष्टी साध्य होतील. एक म्हणजे मराठी भाषेतून 

आम जनतेपयांत विज्ञानप्रसार करण्यासाठी त्ांनी वकती आश्चण कोणत्ा प्रकारे प्रयत्न केले हे सिाांना 

उमजेलच, पण त्ाचबरोबर अशा प्रयत्नांना आपणही हातभार लािला पावहजे अशी प्रेरणा प ढच्या 

वपढीला वमळून या कायााची मशाल तेिती राहण्यास मदत होऊ शकेल. 

एपी पररषदेचे काया वकती नानाविध पद्धतीनंी प ढे नेत होते, हे मी िषाान िषाांच्या स्वान भिािरून नमूद 

करू इस्थच्छतो.  

निीन कोणीही मराठी भाषक भेटला की त्ाला प्रथम पररषदेचा सदस्य करून घेणे याबद्दल एपी 

डॉ. शांताराम गोविंद काणे 

कायावनप ण एपी १० 
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कायम सतका  असत. तेव्हा आमची ओळख होता क्षणी त्ांनी मला सदस्य करून घेतले. त्ानंतर मला 

आजीि सदस्य करून घेण्यातही त्ांना यश आले. 

पण याच्याही पलीकडे जाऊन, कोणत्ाही प्रकारच्या िैज्ञावनक शोधयाते्रत प्रिेश करण्याची इच्छा 

असलेल्या व्यिीला न सते प्रोत्साहनच नवे्ह, तर त्ाला मागी लािायला करता येईल तेिढी मदत 

करायची, हेही एपीचंे िैश्चशष्ट्य. या बाबतीतील माझा अन भि नमूद करण्यासारखा आहे.            

१९८३ साली नोश्चसलमधील एका कामगाराने मला ‘होवमओपथी’चे प स्तक िाचायला वदले. मी ते 

िाचल्यािर एपीनंा म्हटले की, “मी आय ष्यात पवहल्यांदा या विषयािर िाचले आश्चण माझे क तूहल 

जागृत झाले आहे. हा विषय आणखीन समजून घ्यािा असे मी ठरिले आहे.” खरे म्हणजे, तो विषय 

वतथेच संपला असता. पण एपीचं्या बाबतीत असे विषय कधीच थांबत नाहीत. एपीनंी लगेच प्रवतप्रश् 

केला, “जर ‘होवमओपथी’ समजून घेणार, तर आपला ‘आय िेद’ काय उणा आहे? मी त म्हांला एका 

तज्ज्ाकडे घेऊन जातो.” मी होकार वदला आश्चण आमची द क्कल िैद्य िेश्चणमाधिशास्त्री जोशी यांच्या 

घरी, रवििारी पोहोचली. माझी योग्य पद्धतीने ओळख करून देण्यात आली. त्ांच्याशी चचाा करून 

माझी ‘क तूहलजन् प्रयोगशीलता’ जागृत झाली आश्चण मी एका प्रदीघा शोधयाते्रला स रूिात केली. 

१९९७मध्ये स्वेच्छावनिृत्ती घेऊन मी प ण्याला स्थावयक झालो आश्चण त्ानंतर गेल्या िीस िषाांत या 

शोधयाते्रतून सिा प्रकारच्या जीिसृष्टीसंबंधात अनेक शोध मला लागले आहेत, पण या सिा शोधांचा 

उगम त्ा स रुिातीला एपीनंी वदलेल्या धक्क्क्यातूनच झाला हे वनविािाद आहे. 

या संदभाात िेळोिेळी एपीकंडून िेगिेगळ्या लोकांशी ओळख करून देणे िगैरे चालूच आहे. २०१३ 

साली लोणािळा येथे भरलेल्या मराठी विज्ञान पररषदेच्या िावषाक अश्चधिेशनाचे मला अध्यक्ष नेमून 

माझे काया जनतेसमोर मांडण्याची संधीही त्ांनी मला वदली.  

अजूनही निीन काही सापडले की आमची चचाा होते आश्चण निनव्या सूचना ते तेिढ्याच उत्साहाने देत 

असतात. 

प ढची पायरी म्हणजे एकदा एक निीन व्यिी सदस्य झाली, की िेळोिेळी त्ा व्यिीला संस्थेच्या 

कामासाठी जोडून घेणे.   

माझ्याच बाबतीत मला अनेक प्रकारे ग ं तिले गेले वकंिा असे म्हणता येईल, की मला अनेक प्रकारे 

संस्थेसाठी काया करण्याची संधी वदली गेली. 

 विज्ञान पाररतोवषकासाठी वनधी जमा झाला. या पाररतोवषक वितरणाचे वनयम बनिण्याच्या 

सवमतीत मी होतो; 

 प ढची काही िषे आलेल्या अजाातून पाररतोवषक विजेते वनिडण्याच्या सवमतीत मी होतो; 

 शालेय विद्यार्थ्ाांना विज्ञानाकडे िळिण्यासाठी काही व्याख्याने देण्याच्या कल्पनेत माझाही सहभाग 

होता;  

 विज्ञान पररषदेच्या कायााचा आढािा घेण्यासाठी एक सवमती नेमली गेली. मी वतचा एक सदस्य 

होतो.   

या सिा गोष्टी सांगण्याचा हेतू असा, की एकदा एका व्यिीची ओळख झाली की अनेक मागाांनी त्ा 

व्यिीच्या ज्ञानाचा संस्थेसाठी कसा िापर करून घेता येईल, याकडे सतत लक्ष ठेिून त्ा व्यिीला त्ा 
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कामाला उद्य ि करत राहणे हे एपीचंे िैश्चशष्ट्य. माझे अनेक वमत्र अशाच प्रकारे संस्थेच्या कायाासाठी 

एपीमं ळे जोडले गेले आहेत. 

द सरी अवतशय महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्थेसाठी वनधी गोळा करणे. हे कामही सतत चालू असायचे. 

पण िैयविक वनधीश्चशिाय, िेगिेगळ्या सरकारी संकल्पना वकंिा योजना कशा राबिायच्या, याचाही 

सतत विचार करून त्ािारे वनधी वनमााण केला जात असे. संस्थेसाठी स्वत:ची िास्तू असािी या 

कल्पनेतून त्ांनी त्ासाठी अविरत प्रयत्न करून िास्तू वनमााण केली. 

संस्थेचे अध्यक्षपद भूषिणारे शे्रष्ठ शास्त्रज्ञ असोत वकंिा उद्योगपती असोत, त्ांच्याशी योग्य संधान 

ठेिून, त्ांच्या ज्ञानाचा आश्चण ओळखीचंा संस्थेसाठी कसा फायदा करून घेता येईल, हाही सतत विचार 

चालू असे. 

इतर िैज्ञावनक संस्थांशी संपका  ठेिून त्ातून मराठी विज्ञान पररषदेचे ध्येय कसे प ढे नेता येईल, याचा 

सदैि विचार चालू असतो. 

हा झाला कायाकताा या नात्ाने एपीचंा पररचय. एक वमत्र म्हणूनही मी त्ांचा अतं्त स हृदय अन भि 

घेतला आहे. माझे आजोबा, भारतरत्न विभूवषत महामहोपाध्याय पां.िा. काणे, यांच्या स्मरणाथा आम्ही 

एक न्ास स रू केला होता. त्ात एक मोठ विघ्न उभे रावहले. त्ा िेळेस त्ाविषयक चचाा आश्चण पयााय 

स चविणे यािरच एपी थांबले नाहीत, तर माझ्या विनंतीचा मान राखून ते न्ासाचे एक विश्वस्तस द्धा 

झाले.   

न्ासातफे काही संसृ्कत गं्रथांच्या इंग्रजी अन िादांना मागी लािण्यात आश्चण ‘धमाशास्त्राचा इवतहास’ या 

अनेक खंडांतील गं्रथांचे संश्चक्षप्तीकरण करण्याच्या प्रकल्पात त्ांनी उत्साहाने सवक्रय भाग घेतला. या 

न्ासाच्या संदभाात त्ांनी मनापासून स्वत:ला झोकून वदले होते हे मी कृतज्ज्तापूिाक नमूद करतो. 

िैयविक पातळीिरस द्धा कठीण प्रसंगाला अतं्त धीराने आश्चण संत श्चलत िृत्तीने सामोरे जाणारे एपी मी 

जिळून पवहले आहेत. समीरला अमेररकेत श्चशक्षण देण्यासाठी त्ांनी केलेले भगीरथ प्रयत्नस द्धा अतं्त 

कौत कास्पद होते. समीरने वमळालेल्या संधीचा योग्य उपयोग करून आपल्या वनिडीच्या क्षेत्रात आपला 

ठसा उमटिला आहे. 

या गौरिगं्रथाच्या प्रकाशन समारंभाला मला उपस्थस्थत राहता येणार नाही याचा मला फारच खेद िाटतो 

आहे. परंत , आमच्या सवदच्छा एपी, त्ांचे क ट ंबीय आश्चण त्ांनी अपत्ित पे्रम केलेली पररषद यांच्या 

पाठीशी सदैि उभ्या असतील.   

 

 
डॉ. शांताराम गोविंद काणे  

अध्यक्ष, मविपचे िावषाक संमेलन, 

लोणािळा, २०१३ 
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श्री अ.पां. देशपांडे यांच्याशी माझा संबंध जिळजिळ तीन दशकांचा आहे. ज्या होमी भाभा विज्ञान 

श्चशक्षण कें िात मी काम करीत होतो, त्ा कें िाचे संचालक प्राध्यापक वि.गो. क लकणी यांचा मराठी 

विज्ञान पररषदेशी जिळचा संबंध होता. त्ांच्याम ळे मी म.वि.प.च्या विज्ञानप्रसाराच्या कामात नकळतपणे 

ओढला गेलो. मलाही या कामात रस होताच. त्ाम ळे माझा अपांशी सतत संपका  येत रावहला. या 

संपकाातून मला जे अपां वदसले ते असे आहेत. 

आयोजक 

अपां हे उत्तम आयोजक आहेत. अश्चखल भारतीय विज्ञान पररषदेचे आयोजन करताना मी त्ांना जिळून 

पावहले आहे. कायाक्रमाची रूपरेखा आखणे, येणाऱ् या लोकांची व्यिस्था करणे, विविध सत्रांचे आयोजन 

करणे ही सगळी कामे ते अवतशय श्चशताफीने करतात. त्ाचबरोबर कोणते काम कोणाला सोपिायचे हे 

ठरिून त्ाप्रमाणे प्रत्ेकाची जबाबदारी ठरिून देतात. अशा कायाक्रमाच्या आयोजनासाठी आश्चथाक व्यिस्था 

करणे हे मोठे आव्हान असते. हे आव्हान अपांनी लीलया पेललेले मी अनेकदा पावहले आहे. आश्चथाक 

समस्यांचा डोगंर प ढे वदसत असताना ते आपले डोके शांत कसे ठेिू शकतात, याचे कोडे मला कधीही 

उलगडले नाही.  

ििशीर 

म.वि.प.चे सगळे कायाक्रम िेळेिर स रू व्हािेत याबाबत अपां सतत आग्रही असतात. आपल्या देशात 

िेळ पाळण्याची परंपरा नाही. त्ाम ळे त्ांच्या ििशीरपणाला अनेक अडचणी येतात. परंत , त्ांनी या 

अडचणीिंर िारंिार मात केली आहे. िेळेच्या आधी स्वतः हजर राहणे, पाहुण्यांना िेळेिर येण्याची विनंती 

करणे, व्यासपीठािरील सिा व्यिस्था िेळेच्या आधी पूणा करणे अशा अनेक बाबीकंडे लक्ष प रिून 

कायाक्रमाची िेळ पाळली जाईल याची ते काळजी घेतात. एव्हढेच नवे्ह, तर एखादा ििा खूप जास्त 

िेळ बोलू लागला तर, “आपली िेळ आता संपली आहे,” अशा आशयाची नोट पाठिायला ते मागेप ढे 

पाहत नाहीत. 

डॉ. स धाकर आगरकर 

मला कळलले ेअपा ं १० 
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विज्ञान प्रसारक 

अपां हे उत्तम विज्ञान प्रसारक आहेत. ते कधीही श्चशक्षक वकंिा प्राध्यापक नव्हते, तरीही विज्ञान संकल्पना 

समजािून देण्याची त्ांची हातोटी िाखाणण्याजोगी आहे. आपल्याप ढे कोण बसलेले आहे, त्ांची 

विज्ञानाची जाण वकती आहे, त्ांना नेमके काय समजािून घ्याियाचे आहे या सिा बाबीचंा सारासार 

विचार करून ते आपला म द्दा मांडतात. त्ाम ळे प्रत्ेक स्तरािरील व्यिीचे ते शंकावनरसन करू शकतात. 

हे कौशल्य भल्याभल्यांनादेखील साधले नाही. 

मागादशाक 

अपां मागादशाकाची भूवमका उत्तम तऱ् हेने बजाितात. मला प्रयोग वददर्शान करायला आिडते हे पाहून 

त्ांनी मला म.वि.प.च्या मंचािरून प्रयोग दाखविण्याची संधी उपलब्ध करून वदली. प्रयोग कसे करािेत, 

कोणत्ा वठकाणी प्रेक्षकांचा सहभाग घ्यािा, प्रयोगाबरोबर कोणते स्पष्टीकरण द्यािे या बाबतीत त्ांनी 

वदलेला सल्ला मला माझ्या कामात अवतशय उपयोगी पडला. म ं बईच्या रूपारेल महाविद्यालयात भरलेल्या 

अश्चखल भारतीय विज्ञान पररषदेत त्ांनी मला िि नायटरोजनचा उपयोग करून प्रयोग सादर करण्याची 

संधी वदली. ते उपकार मी कधीही विसरू शकणार नाही. त्ा संधीने माझ्या उमेदीच्या काळात माझा 

आत्मविश्वास अनेक पटीनंी िाढला.  

मदतगार 

अपां एक मदत करणारे गृहस्थ आहेत. १९९८ साली मला अमेररकेला जाण्याची संधी वमळाली. ती माझी 

पवहलीच अमेररकािारी होती. या संधीचा उपयोग करून जास्तीतजास्त अमेररका बघािी आश्चण 

जास्तीतजास्त विद्यापीठांना भेटी द्याव्यात असा माझा मनस बा होता. तो मी त्ांच्याजिळ बोलून 

दाखविला. लगेच मला त्ांनी त्ांच्या म लाचा फोन नंबर आश्चण इ-मेल पत्ता वदला आश्चण त्ाच्याशी संपका  

साधण्याचा सल्ला वदला. त्ांचा म लगा समीर त्ा िेळेस मॅवडसनला पीएच.डी.साठी संशोधन करीत 

होता. न कतेच त्ाचे लग्न झाले होते. अशा िेळेस माझे त्ाच्याकडे जाणे त्ाला त्रासदायक ठरणार होते. 

तरीही त्ांनी मला समीरकडे जाण्याचा आग्रह केला. त्ांच्या सल्ल्यान सार मी समीरकडे जाऊन काही 

वदिस रावहलो. त्ाच्याकडे मला अगदी घरच्यासारखे िाटले. एव्हढे, की तो श्चसंगापूरला राहायला आला 

तेव्हादेखील मी त्ाच्याकडे जायला विसरलो नाही. 

ग्रामीण जनतेबद्दल आस्था 

म.वि.प.ने भारत सरकारच्या विज्ञान ि तंत्रज्ञान विभागाच्या २०१५ सालच्या राष्टर ीय विज्ञान श्चशक्षक 

पररषदेचे यजमानपद स्वीकारले होते. हे अश्चधिेशन कोकणातील िेळणेश्वर येथे व्हािे यासाठी आम्ही 

प्रयत्नशील होतो. ठाण्याच्या विद्या प्रसारक मंडळाने या गािात महषी परश राम अश्चभयांवत्रकी महाविद्यालय 

स रू केले आहे. या महाविद्यालयात अश्चधिेशन व्हािे यासाठी त्ांनी अनेक प्रकारांनी प्रयत्न केले. 

वदल्लीकरांना मात्र हे वठकाण आिडले नाही. त्ाम ळे त्ांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. परंत  ग्रामीण 

भागात विज्ञानाचा प्रसार व्हािा यासाठी ते शेिटपयांत प्रयत्नशील होते. यातून त्ांची ग्रामीण जनतेबद्दल 

आस्था स्पष्ट वदसत होती.    

डॉ. स धाकर आगरकर  

मविपच्या कायाकाररणीचे माजी सदस्य 
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स्वतःचा मान राखून इतरांशी कसे िागािे, व्यिी संबंध कसे जोपासािे आश्चण जपािे, पररषदेच्या 

अंगीकृत कायााला पोषक अशी माणसे पारखून पररषदेशी कशी जोडािीत, स्वतः मागे राहून वनयोश्चजत 

कायााचे संयोजन कसे करािे हे अचूकपणे जाणणारे अनंत पांड रंग देशपांडे, अपां ऊफा  अप्पा हे गेल्या 

४२ िषाांत मराठी विज्ञान पररषदेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. मविपच्या या काळातील सिा 

प्रगतीत अनंतरािांचा श्चसंहाचा िाटा आहे हे क णीही मान् करेल. 

आमची पवहली नीट भेट झाली माझ्या घरी. १९९८ साली अपां माझे वमत्र िसंतराि गोिारीकर 

यांच्यासह िांियातील माझ्या घरी मला भेटायला आले. तोपयांत मी मराठी विज्ञान पररषदेचे फि नाि 

ऐकून होतो. १९५६पासून इलेक्टरॉवनक संशोधन आश्चण उत्पादनकायाात पूणािेळ ग ं तल्याम ळे आश्चण 

त्ानंतर सात िषे वदल्लीिासी झाल्याने मराठी समाजजीिनापासून मी त्ा काळात बराचसा दरू असे. 

घरी मराठी दैवनकही येत नसे! िसंतरािांची वदल्लीतील ओळख होती. 

पण आम्ही एकमेकाला प्रथम पावहले १९९६ सालच्या जागवतक मराठी पररषदेच्या जेरुसलेम (इस्रायल) 

मधील अश्चधिेशनाचा मी अध्यक्ष असताना. िसंतराि १९९४ सालच्या वदल्लीत भरलेल्या जागवतक 

मराठी अश्चधिेशनाचे अध्यक्ष होते. पूिााध्यक्ष म्हणून तेही इस्रायलला आले होते. त्ा काळात आम्ही 

वमत्र बनलो. अपांशी मात्र ही भेट पवहलीच. पवहल्याच भेटीत मला त्ांचे व्यविमत्त्व आिडले आश्चण 

बोलण्याची रीत भािली. मराठी विज्ञान पररषदेच्या कायााची सविस्तर मावहती करून वदल्यािर १९९९ 

सालच्या मविपच्या नागपूर येथील वनयोश्चजत िावषाक अश्चधिेशनाचे अध्यक्षपद मी स्वीकारािे अशी 

विनंती करण्यासाठी हे दोघे प्रत्क्ष आले होते, त्ाम ळे नाही म्हणण्याचा प्रश्च नव्हता. 

मराठीतून विज्ञान प्रसाराच्या कायााला सिास्वी िाहून देणारे अपां हे मूलतः इलेस्थक्टरकल आश्चण 

मेकॅवनकल इंश्चजवनअर, श्चशिाय तेही माझ्यासारखे प ण्याच्या नूतन मराठी विद्यालयाचे विद्याथी. त्ाम ळे 

आमची मैत्री जमण्यास िेळ लागला नाही हे सांगायला नको. सन २०००पासून २०१४पयांत प्रदीघा 

श्री. प्रभाकर देिधर 

माझ ेवमत्रिया अपा ंऊफा  अनंतराि देशपाडें १२ 
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अशी चौदा िषे आम्ही पररषदेत एकत्र काम करत होतो. विज्ञानप्रसाराच्या कायाात ग ं तलेले दोन 

इंश्चजवनअसा! त्ाम ळे पररषदेच्या कामातील त्ांची आत्मीयता, जाण आश्चण कायाक शलता मी अगदी 

जिळून पवहली आहे. पस्तीस िषाांचा विविध कारखान्ांतील व्यािसावयक इंश्चजवनअररंगचा अन भि 

गाठीशी बांधत असतानाच मराठीतून करायच्या विज्ञान प्रसारकायाात त्ांनी रस घेण्यास स रूिात केली. 

प ढे १९७५ साली ते मराठी विज्ञान पररषदेच्या मध्यिती संस्थेचे कायािाह झाले. अशा प्रकारे गेली ४२ 

िषे सातत्ाने अपां पररषदेचे कायािाह म्हणून गौरिास्पद काया करीत आहेत हाही एकमेि विक्रम! या 

४२ िषाांत पररषदेच्या झालेल्या भूषणािह कायाविकासाच्या शे्रयात त्ांचा मोठा िाटा आहे हे क णीही 

कबूल करेल. याच काळात त्ांनी अनेक शास्त्रांशी वनगवडत विषयांिर विविध श्चलखाण केले आश्चण करत 

आहेत. अनेक प स्तके, विविध माध्यमांत विप ल संख्येत लेख अशी त्ांची संपदा आहे. शास्त्रीय 

संगीताचा महोत्सि करणाऱ्या सिाई गंधिा संगीत महोत्सिाच्या पन्नाशीवनवमत्त ‘स्वरयज्ञ’ या नािाचे 

त्ांचे प स्तक प्रश्चसद्ध झाले आहे. 

१९९७ साली ‘नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा’ ही संस्था त्ांच्या प्रयत्नाने स्थापन झाली आश्चण 

ते वतचे अध्यक्ष आहेत. सामान् जनतेसाठी विज्ञानािर आधाररत व्याख्याने देणाऱ्यांना आश्चण लश्चलत 

सावहत् वनमााण करणाऱ्यांना - सायन्स कम्य वनकेटसाना - त्ांनी एकत्र आणले. अलीकडेच महाराष्टर  

अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने अपांना फेलोश्चशप प्रदान करून त्ांचा गौरि केला.   

अपांशी तासनतास गप्पा मारण्याचा अनेक िेळा योग येतो. प्रत्ेक िेळी त्ांच्या तपशीलिार ज न्ाज न्ा 

आठिणी ऐकताना त्ांच्या अफाट स्मरणशिीचे आिया मला नेहमीच िाटते. गप्पांच्या विषयाला 

पोषक असे इवतहासातले दाखले त्ांना कसे सहज स चतात याबाबत माझ्यासारख्या कमक ित 

स्मरणशिीच्या माणसाला ते अचंवबत करत आले आहेत. 

माणसे कशी जोडािीत, यािर अपांनी एखादे प स्तक श्चलवहण्यास हरकत नाही. विज्ञानप्रेमी प्रश्चथतयश 

मराठी मंडळीनंा पररषदेच्या कायाात आणणे हा अपांचा छंद आहे असे मला नेहमी िाटते. डॉ. जयंत 

नारळीकर, डॉ. अवनल काकोडकर, डॉ. िसंत गोिारीकर, डॉ. रघ नाथ माशेलकर या नामांवकत मराठी 

शास्त्रज्ञांना पररषदेच्या कायाात सहभागी करण्याचे शे्रयस द्धा अपांनाच वदले पावहजे. इतर अनेक ग णिंत 

विज्ञानप्रेमी त्ांनी असेच मविपशी जोडलेले मला माहीत आहेत. स्वतः खालच्या पायरीिर राहून 

इतरांना िरच्या पायरीिर ठेिण्याची अपांची खाश्चसयत आहे. तेच त्ांच्या यशाचे ममा आहे.   

त्ांचा वमत्रपररिार खूप मोठा आहे. त्ांतलाच मी एक जरी असलो, तरी मी खास आहे असे मला 

िाटािे हे त्ांच्या िागण्याचे िैश्चशष्टय!  

ियाची पंच्चाहत्तर कायाश्चसद्ध िषे पूणा केल्याबद्दल अपांचे हावदाक अश्चभनंदन! माझ्यापेक्षा आठ िषाांनी 

लहान असल्याने श भाशीिााद.   
 

 
श्री. प्रभाकर देिधर 

विश्वस्त, 

मराठी विज्ञान पररषद 
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श्री अ.पां. देशपांडे यांची पंच्चाहत्तरी आहे हे खरेच िाटत नाही. अप्पा म्हणजे मूवतामंत उत्साह, 

खणखणीत आिाज आश्चण सदैि हसरा चेहरा. कायाक्रमाची तयारी असो, देणग्या वमळिण्यासाठी 

धािपळ असो, अप्पा कायम अग्रभागी. विचारमंथन, निीन कायाक्रम, विज्ञानप्रसाराची तळमळ 

अप्पांच्या प्रते्क कृतीत प्रतीत होते. मविपच्या आम्हां विश्वस्तांना अप्पा कायम कायाप्रिण राहण्यास 

उद्य ि करतात असे मला िाटते. त्ांचा उत्साह सिाांना प्रोत्सावहत करतो. 

मराठी विज्ञान पररषदेचा प्रसार संपूणा महाराष्टरभर करण्यात अप्पांचा श्चसंहाचा िाटा आहे, यात शंकाच 

नाही. अप्पांनी सिा महाराष्टर  वफरून मराठी विज्ञान पररषदेची उवद्दषे्ट समाजाला पटिून देण्यासाठी भरपूर 

प्रिास केला आहे, कष्ट घेतले आहेत, त्ाम ळे सिा श्चजल्ह्ांत आश्चण खेडोपाडी मराठी विज्ञान पररषदेचे 

काम पोहोचण्यास मदत झाली आहे. 

हा िसा सोपा नाही, हे काम करताना वकती िेळा खोटी आश्वासने वमळतात, फसिणूक होते, पायपीट 

होऊन काहीच हाती लागत नाही, असे असताना वनराकार मनाने काम करत राहणे सोपे नाही आश्चण 

तेस द्धा िषाान िषे, हे सिा अप्पाच करून जाणे. 

अप्पांकडे पावहल्यािर एक विज्ञानप्रेमी तपस्वीच वदसतो, जो विज्ञानप्रसाराचे व्रत अंगीकारून िाटचाल 

करतो आहे! 

त्ांच्या िाटचालीम ळे विज्ञानप्रसाराचे काया तर चाललेलच आहे, पण अनेक कायाकतेही तयार झाले 

आहेत. अप्पांच्या भािी िाटचालीसाठी श भेच्छा आश्चण त्ांना दीघाायू ि आरोग्य लाभो ही ईश्वरचरणी 

प्राथाना. 

जीिेत शरद: शतम् !  

 

श्री. प्रमोद लले े

श्री. प्रमोद लले े

विश्वस्त, 

मराठी विज्ञान पररषद 

अ.पां. देशपाडें - एक विज्ञानप्रमेी तपस्वी १३ 
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पंधरा िषाांपूिी, म्हणजे २००२ साली औरंगाबादच्या म. वि. पररषदेच्या अश्चधिेशनाचा अध्यक्ष 

होण्याबद्दल मला वनमंवत्रत करण्यात आलं, त्ा िेळेला अ.पां. देशपांडे यांचा माझा पररचय झाला ि 

स दैिानं आमच्या ओझरत्ा का होईना, अधूनमधून भेटी होत रावहल्या.  

औरंगाबादच्या अश्चधिेशनात एक अनपेश्चक्षत घटना घडली. ती म्हणजे आसपासच्या लहान गािांमधून 

मोठ्या संख्येनं आलेली म लं-म ली आश्चण त्ांनी मला केलेली विनंती, की आणखीन एक व्याख्यान 

द्याल का? सामान् िाटणाऱ्या समाजामध्ये ज्ञानामृत वमळण्याची ही उद्याची वपढी िाट बघत आहे याचा 

मला खूप आनंद झाला. महाराष्टर ात श्चजल्हापातळीिर आश्चण भारतात अनेक वठकाणी सजारी विषयािर 

व्याखानं देणारा आश्चण प्रात्श्चक्षक दाखिणारा मी मास्तर, पण मराठी भाषेमधून विज्ञान विषयािर 

मावहती ऐकायला ही म लं-म ली उत्स क होती, या प्रसंगाची आठिण मला स खािते. अशा प्रेरणादायी 

अन भिांनी माझं आय ष्य समृद्ध केलं आहे. शास्त्राबद्दल उत्स कता आश्चण मावहती समाजातील द लाश्चक्षत 

थरांिर श्चझरपत आहे याचं संपूणा शे्रय मराठी विज्ञान पररषदेलाच. 

सतत बदलत जाणाऱ्या काळामध्ये राष्टर , राजकीय पक्ष, सामाश्चजक-शैक्षश्चणक संस्था, नािाजलेली क ट ंबं 

यांची िाताहत होत असताना म. वि. पररषदेची िाढ अविश्रांत स रूच आहे. महाराष्टर ात अनेक शाखा 

कायारत आहेत याचं कारण ‘विज्ञानं जनवहताय’ याचा िसा घेतलेले अ.पां. देशपांडे मराठी विज्ञान 

पररषदेला लाभलेले आहेत. ते विज्ञान लेखक, प्रचारक आश्चण प्रसारक आहेत आश्चण त्ाचप्रमाणे 

तळमळीचे ििे आहेत. ‘पाण्याची समस्या’ या विषयािरील त्ांचं झालेलं व्याख्यान ऐकण्यासाठी मी 

िांियाला गेलो होतो. पाण्यासारख्या रोजच्या िापरातील गरज असणाऱ्या विषयािर ते वकती तळमळीनं 

बोलत होते याचा मला अन भि आला. स्वत:च्या ज्ञानाचं प्रदशान न करता, आग्रहानं, पण सोया 

भाषेत समजािून सांगणारा शास्त्रज्ञ मला भािला.  

इंटरनेटम ळं घराघरांमध्ये मावहतीचे लोढें आदळत असतात, परंत  अजूनदेखील स श्चशश्चक्षतांमध्ये अज्ञान 

डॉ. वि.ना. श्रीखंडे 

अ.पां. देशपाडें : एक आध वनक ऋषी  १४ 
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आश्चण आळस भरपूर आहे हे मी माझ्या व्यिसायात रोज अन भितो. गणपती दधू वपतो मानणाऱ्या 

आश्चण कॉम्प्यूटरिर क ं डली मांडणाऱ्या देशात आपण राहत आहोत हे विसरता कामा नये. पण 

त्ाचप्रमाणे, मंगलयान पाठिणाऱ्या देशाचे आपण नागररक आहोत, हा सकारात्मक विचार मनामध्ये 

आश्चण समाजामध्ये कृवतशीलपणे जागृत ठेिला पावहजे. माणूस बदलायला मावहती अप री पडते, त्ाला 

सू्फवतास्थानं लागतात. ती असतात, पण जावहरातीचं्या य गामध्ये जिळच्या संपकाात राहूनदेखील त्ांचा 

अनेक िेळेला पत्ता नसतो. या काळामध्ये समाजाच्या प्रबोधनाचं काया अ.पां. देशपांडे यांनी लेखन 

आश्चण भाषण यािारे स रू ठेिलं आहे. अंधार फार झाला, पणती जपून ठेिा, या श्चजद्दीनं कायारत 

असणाऱ्या व्यिी समाजात सिात्र आहेत, त्ांचं कौत क मात्र झालं पावहजे, याकररता गौरिगं्रथ 

वनघालेच पावहजेत. 

सजानचा बहुतेक िेळ ऑपरेशन श्चथएटर/हॉस्थस्पटलच्या बंवदस्त िातािरणात जात असतो. माझा व्यिसाय 

असा आहे, की तब्येत वनरोगी असणाऱ्या व्यिीचंी क्वश्चचतच ओळख होते ि वटकते. डॉक्टरांच्या 

ित ाळात हजारो मंडळी येतात, पण वमत्र थोडेच. आता मला िेळ आहे – माणसांना भेटािं, 

त्ांच्यापासून काहीतरी श्चशकािं हा माझा हव्यास आहे, छंद आहे. डॉक्टरला माणसांची पारख चांगली 

असते. देशपांडे यांच्याकडून खूप काही श्चशकण्यासारखं आहे याची मला खात्री आहे. त्ांची ७५ िषां 

पूणा होत आहेत, माझी ७५ पूणा होऊन दहा िषां होत आली आहेत. अ.पां. देशपांडे माझ्याकररता 

थोडा िेळ देतील याची मला आशा आहे. ते त्ांच्या कॅनडा येथे कायारत असलेल्या म लाबरोबर मला 

भेटले होते, त्ाची मला उत्तम आठिण आहे. 

हा गौरिगं्रथ म्हणजे जिळजिळ अधाा शतक एका संस्थेला योगदान वदलेल्या एका कृतीचा सत्कार 

आहे, सामाश्चजक कायााला िाहून घेतलेल्या एका आध वनक ऋषीचा गौरि आहे. त्ांच्या विचारातील 

पारदशाकता, उत्साहात खळखळून िाहणारा त्ांच्यामधील शास्त्रज्ञ, विचारिंत आश्चण ‘बहुजन वहताय 

बहुजन स खाय’ याचा ध्यास घेतलेला जाणता नागररक या व्यिीबद्दल कृतज्ज्ता व्यि करतो. 

“आपणांसी जे ठािे ते इतरांसी श्चशकिािे, शहाणे करुनी सोडािे सकल जन” हा समथा 

रामदासस्वामीचंा उपदेश आचरणात आणणाऱ्या, सामाश्चजक कायााला िाहून घेतलेल्या प्रिृत्तीचा सत्कार 

आहे. 

अ.पां. देशपांडे गौरिगं्रथ वनघतो आहे याकररता मी म. वि. पररषदेचे अश्चभनंदन करतो. अनेक व्यिीनंा 

शास्त्रीय, सामाश्चजक क्षेत्रांत योगदान कसं करािं याकररता हा गं्रथ सू्फती देईल अशी आशा करतो.   

 

 

डॉ. वि.ना. श्रीखंडे 

अध्यक्ष, मविपचे िावषाक संमेलन,  

औरंगाबाद, २००२ 



 

47  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

श्री. अनंत पांड रंग देशपांडे हे एक आगळे-िेगळे व्यविमत्त्व आहे. श्चशक्षण अश्चभयांवत्रकीचे, पण 

विज्ञानात प्रचंड रस. 

१९६८मध्ये अ.पां. नी ठाण्याच्या मराठी विज्ञान पररषदेच्या संमेलनात हजेरी लािली. त्ाम ळे त्ांचा 

मराठी विज्ञान पररषदेतील अनेक सभासदांशी खूप संपका  िाढला. त्ांना या संस्थेविषयी जास्त 

आकषाण िाटू लागले आश्चण वतच्या कामात रस वनमााण झाला.  

१९७२ सालच्या कोल्हापूर येथील म.वि.प.च्या अश्चधिेशनात घडलेल्या कायाक्रमांचा संपूणा िृत्तान्त 

त्ांनी एका लेखामधून ‘निशिी’ ितामानपत्रामध्ये प्रश्चसद्ध केला, तर १९७३मध्ये पररषदेचा ईशान् 

म ं बई विभाग त्ांनी स्थापन केला. 

अ.पां.ना विज्ञानाची आिड अगोदरपासून होती आश्चण ‘नोश्चसल’ या कंपनीत नोकरी करताना ती िाढली 

आश्चण मराठी विज्ञान पररषदेत आल्यानंतर ती खूप िृवदं्धगत झाली.   

१९७५मध्ये श्री. म.ना. गोगटे यांनी स चविल्यािरून अ.पां.नी पररषदेच्या कायािाहाच्या पदाची ध रा 

स्वीकारली ि ती आजतागायत सांभाळत आहेत. तेथील कामात त्ांनी अनेक स धारणा केल्या. वतथेच 

माझी ि त्ांची ओळख झाली आश्चण आमची मैत्री िाढत गेली. त्ांनी मला लेखनाच्या विविध दालनांत 

वफरिून आणले. त्ात वनरवनराळ्या लेखनाच्या/कामाच्या जबाबदाऱ्या टाकल्या. माझे लेखन ते स्वत: 

तपासत.  

सिाांत धामध मीचा काळ गेला तो ‘क तूहल’ सदर लेखनाचा. क तूहल हे दैवनक ‘लोकसत्ते’त रोज येणारे 

सदर. सोमिार ते शवनिार रोज येणार. २००९च्या नोव्हेंबरमध्ये मला अ.पां.नी सांवगतले, की २०१०चा 

‘क तूहल’चा विषय आहे ‘िैद्यक’ आश्चण तो त म्ही िषाभर सांभाळणार. १ जानेिारी ते ३१ वडसेंबर, 

२०१० हा त मचा कायाकाल. रोज एक लेख आला पावहजे. रवििारी स ट्टी. मध्ये खंड नको. लेख अगदी 

िेळेत तयार झाले पावहजेत आश्चण ‘लोकसत्त’ेच्या कायाालयात सोमिारी सकाळी अकरापयांत पोहोचले 

डॉ. शश्चशकांत प्रधान 

सरस्वती परेणारा माणसू  १५ 
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पावहजेत. नकार ि नकाराचे कारण स्वीकारले जाणार नाही. म्हणजे मला रवििारी अध्याापेक्षा जास्त 

लेखन करून ठेिले पावहजे.   

अ. पां., डॉ. राजीि श्चचटणीस आश्चण मी वमळून एक आराखडा तयार केला. रवििारी सबंध वदिसात 

आश्चण सोमिार ते शवनिार द पार, मला जमेल तेिढे लेखन करायचे. शवनिारी द पारी दोन िाजेपयांत मी 

पररषदेत जायचो. गेल्याबरोबर लेखन अ.पां.कडे द्यायचो आश्चण डॉ. राजीि श्चचटश्चणसांबरोबर 

लोकसत्तेला इ-मेल करण्यासाठी बसायचो. लेख नजरेखाली घालून अ.पां. आमच्याकडे पाठिीत आश्चण 

आम्ही ते लोकसत्तेला इ-मेल करत असू. सबंध िषाभर हा कायाक्रम चालू होता. पररषदेत सिाांनी 

शवनिार द पार म्हणजे ‘प्रधानसरांची ओपीडी’ असे नाि वदले होते.       

बहुतेक सिा लेखन माझी पत्नी डॉ. विनोवदनी आश्चण मीच करत होतो. काही लेख त्ा विषयांतील  

तज्ज्ांकडून श्चलहून घेत होतो. बऱ्याच तज्ज्ांना मराठीमधून श्चलवहण्याची सिय नसल्याम ळे आश्चण पयाायी 

मराठी शब् माहीत नसल्याम ळे ते काम मलाच करािे लागत असे. मी ि विनोवदनी प नलेखन करीत 

असू. या काळात आमचा ि अ.पां.चा जास्त पररचय झाला. माणूस म्हणून ते वकती मोठे आहेत, 

त्ांच्या कामाची पद्धत, कामाचा उरक याचे वनरीक्षण करता आले. या कामाच्या पद्धतीचा आम्हांला 

आमचे तीन कथासंग्रह आश्चण एक कवितासंग्रह प्रश्चसद्ध करताना खूप उपयोग झाला. या कथासंग्रहांच्या 

त्ांनी वदलेल्या प्रस्तािनेमध्ये त्ांची ग णग्राहकता वदसली.   

अ.पां.च्या एकूण लेखनांतून मराठी भाषेिरील त्ांचे प्रभ त्व वदसून येते. एिढे प्रभ त्व येण्यासाठी 

िाचनही तेिढेच सखोल आश्चण दांडगे लागते. पररषदेच्या कामातून िेळ काढून एिढे िाचन करणे हे 

फार श्चचकाटीचे काम. त्ासाठी स्मरणशिीही चांगली लागते. अ.पां.ची स्मरणशिी दांडगी आहे. 

अगदी भूतकाळातील गोष्टीही तारीख, िार, मवहना आश्चण िषा अशा क्रमाने त्ांच्या लक्षात असतात. 

त्ाम ळे त्ांना थापा मारणे, बनिणे कठीण काम. पररषदेत ही गोष्ट माहीत झाल्यािर सिा सािध 

झाले. 

अ.पां.ची लेखणीपण छान आहे. म दे्दसूद लेखन हे त्ांचे िैश्चशष्टय! लेखनात क णािर उगाच टीका 

नसते. एखादी असली तरी ती मृद ूभाषेत – बोचरी नसते.  

अ.पां.चे लेखन व्याकरणश द्ध...... म्हणजे हे गृहस्थ इंश्चजवनअररंग कॉलेजेमध्ये श्चशकले की आटास 

कॉलेजमध्ये हा कोणालाही संभ्रम पडािा! अथाातच, अ.पां.च्या स्वत:च्या लेखनाचा प्रपंचही फार मोठा 

आहे. त्ांची गं्रथसंपदाही मोठी आहे. त्ांत डॉ. रघ नाथ माशेलकर, डॉ. िसंत गोिारीकर आश्चण अनेक 

मान्िरांची चररत्रेही आहेत. 

तसेच त्ांचा बाह्यजगाशी जनसंपका देखील मोठा आहे जो त्ांच्या हजारहून अश्चधक आकाशिाणी, 

दरूदशान आश्चण इतर व्यासपीठांिरील व्याख्याने आश्चण विविध माध्यमांतील लेखांिरून वदसून येतो.  

अ.पां.चा िाखाणण्यासारखा ग ण म्हणजे निोवदत लेखकांना पावठंबा देणे ि त्ांचे लेखन कसे स धारता 

येईल याचे मागादशान देणे. एकदा एका लेखकाने चाकोरीबाहेरील पद्धतीने विज्ञानकथा श्चलवहली. एका 

गृहस्थाने त्ािर टीका केली, “ही विज्ञानकथा नाहीच.” त्ा िेळी अ.पां.नी ती प न: नीट िाचून त्ा 

गृहस्थाला सांवगतले, “ही विज्ञानकथाच आहे. विज्ञानकथा म्हणजे फि ग्रह, तारे, चंि, सूया 

यांविषयीच्याच असाव्यात असा वनयम क ठे आहे. विज्ञानाच्या अनेक शाखा आहेत. त्ांमध्ये फि 
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गंभीर चचेचेच लेखन करायचे का? तोच संदेश त म्ही हलक्याफ लक्या भाषेत जास्त मनोरंजकपणे देऊ 

शकत नाही का? उलट मी म्हणतो, की अशा लेखनाला आपण प्रोत्साहन वदले पावहजे. ‘वबकट िाट 

िवहिाट नसािी’ ही उिी मनी धरून अशा लेखनाला उत्तेजन द्यािे. इंग्रजी भाषेतील अशा गोष्टी त म्ही 

िाचता, त्ािर टीका न करता लेखकाची स्त ती करता. मग मराठीतील त्ापेक्षा उच्च दजााच्या कथांिर 

टीका का करता? मी स्वत: त्ा लेखकाला पत्र पाठिून प्रोत्साहन देणार.” 

अ.पां.नी त्ा निोवदत लेखकाला सांवगतले, “त म्ही असे लेखन करत राहा. निीन निीन विषय, 

कल्पना मांडा. असे लेखन झाले तरच मराठी भाषा जास्त समृद्ध होईल.” 

“अ.पां. मी त मचे िणान एका िाक्यात सांगू?” असे मी म्हटले. 

“सांगा,” अ.पां. हसतहसत म्हणाले. 

“सरस्वती पेरणारा माणूस,” मी म्हटले. 

“ही अवतशयोिी नाही?” अ.पां.नी विचारले. 

“नाही. २०० डॉक्टसाना श्चलवहते करणारे, तेिढ्याच लेखकांना िाचनाची गोडी लािणारे, ज्यांनी कधी 

प स्तक हातात धरले नाही, त्ांना प स्तकात डोके ख पसून बसण्याचे व्यसन लािणारे सरस्वती पेरणारे 

म्हणायचे नाही का?” 

हे पेरणे त म्ही समाजातल्या सिा थरांत करता. जातपात, धमा न बघता विशेष! इतका चांगला दृवष्टकोन 

ठेिल्याम ळे त म्ही पेरलेल्या सरस्वतीच्या िीणेचा झंकार आज सिात्र ऐकू येताना वदसतो. समीकरण असे 

झाले आहे, की अ.पां. म्हणजे म.वि.प. आश्चण म.वि.प. म्हणजे अ.पां. देशपांडे! 

एखाद्याने अ.पां. कडे पावहले तर तो फसेल. अ.पां. प्रसन्न म िेने त्ाचे स्वागत करतील आश्चण  

ताबडतोब चचेच्या विषयाला हात घालतील. चचाा जर गंभीरपणे चालली तरी मध्येच एखादा विनोदी 

प्रसंग घडतो आश्चण अ.पां. त्ाला मनापासून दाद देतात ि मनािरचा ताण घालितात. हा मला 

अनेकदा आलेला अन भि आहे. तसाच पररषदेतील अनेक लोकांचाही आहे. असे खेळीमेळीचे 

िातािरण ठेिण्यात अ.पां.चा हातखंडा आहे. त्ांच्याबरोबर वकत्ेक िेळा पररषदेच्या आश्चण 

विश्वकोशाच्या कामासाठी परगािी तीन-चार वदिस तरी काढले. त्ा िेळेस आमच्या सिाांच्या लक्षात या 

स्वभािाम ळे अ.पां.ची प्रवतमा कोरली गेली. त्ाम ळेच मला िाटते, की या ग णांनी अ.पां.चे िय कमी 

वदसते आश्चण ते श्चचरतरुण वदसतात. 

वकतीही खेळकर िाटले तरी अ.पां. कडक श्चशस्तीचे. पररषदेत त्ांचा दबदबा भरपूर आहे. मला िाटते, 

नोश्चसलमध्ये काम केल्याम ळे त्ांना ही सिय लागली असािी. 

असा हा सरस्वती पेरणारा माणूस ख ल्या वदलाने आश्चण ख ल्या हाताने सिा व्यिहार करतो म्हणून ते 

श्चचरतरुण राहतील. ते कोठेही भेटले तरी प्रते्काच्या मनात एकच िाक्य येते, ‘जीिेत् शरद: शतम| 

जीिेत् स खेनैि वनत्म्||’ 

कामाविषयी असलेले सखोल ज्ञान, श्चजवे्हिरील बोलण्यातील माध या, समोरच्या व्यिीशी आपलेपणाने 

िागणे या तीन गोष्टीमं ळे अ.पां. आय ष्यात यशस्वी झालेत. त्ांच्याकडून या तीन गोष्टी घेण्यासारख्या 

आहेत. 

अ.पां.चे आणखी एक िैश्चशष्ट्य आहे. कालाप्रमाणे प्रगती करणे – स्वत:ची आश्चण जिळच्या इतरांची. 
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संगणकाचे तंत्रज्ञान आल्यािर त्ांनी ते आत्मसात केले आश्चण पररषदेतील संबंश्चधत कमाचारीिगााने ते 

श्चशकािे म्हणून त्ांना प्रोत्सावहत केले. त्ाम ळे त्ांचाही ि पररषदेचाही फायदा झाला. कामाचा उरक 

लिकर होऊ लागला. कमाचारीिगााला निीन ज्ञान वमळाले. त्ाचा त्ांना ि इतरांना उपयोग होऊ 

लागला. म ख्य म्हणजे, अशा तऱ्हेने निीन पद्धती श्चशकण्याची मानश्चसकता वनमााण झाली. 

एक मात्र खरे – माणसाचे मोठेपण जेिढे िाढते, तेिढे त्ाला कमी काव्यपंिीत बसिता येते. 

अ.पां.ना मी एकदा सांवगतले, “त म्हांला पाच काव्यपंिीत मी बसितो.” “ठीक आहे, बसिा.” मी 

पटकन प ढील पाच ओळी श्चलहून कागद त्ांच्या हाती वदला :  

कधी नच हलली नन्ना करत मान, 

कधी नच झाली पाठीची कमान, 

क्वश्चचत केले सीवमत स रापान, 

आज जमले सारे गाण्या आपले ग णगान, 

आज आपण गाठले अिघे पाऊणशे आय ष्यमान. 

अ.पां.नी हसून हात िर करून दाद वदली.  

अ.पां.ना ‘शताय षी भि’ म्हणण्याचा हक्क मी आज गाजित आहे, कारण त्ांच्यापेक्षा मी दहा िषाांनी 

मोठा आहे!  

 

 

डॉ. शश्चशकांत प्रधान 

मविपचे माजी उपाध्यक्ष 
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मी मराठी विज्ञान पररषद बोलतेय : .... 

     ‘जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती’ ह्या िचनात थोडा बदल करून ‘संस्थांच्या कल्याणा 

कायाकत्ाांच्या विभूती’ असे म्हटले तर ते िास्तिदशाकच असेल. 

संस्था आपल्या कायाात जर यशस्वी व्हायची असेल, तर वतच्या मागे चांगले कायाकते उभे असायला 

हिेत. वन:स्वाथी, कायाक्षम आश्चण संस्थेचे उवद्दष्ट आश्चण ध्येयधोरणांची चांगली जाण ि आस्था असलेले 

कायाकते वमळणे हे संस्थेचे भाग्य असते. तरच त्ा यशस्वी होतात. संस्थेच्या ध्येयाशी आश्चण आपल्या 

कताव्याशी एकवनष्ठ असलेल्या कायाकत्ाांना ‘ध्यासपंथी’ म्हणतात. तसे ते िेगळे उठूनही वदसतात.  

१९६६ साली माझी स्थापना झाली आश्चण आज मी बािन्नाव्या िषाात आहे. सामाश्चजक, सांसृ्कवतक 

कायाात दीघाकाळ काया करणाऱ्या संस्था अनेक आहेत. समाज विज्ञानवनष्ठ बनण्यासाठी त्ाच्या 

विचारात आश्चण आचरणात िैज्ञावनक दृवष्टकोन आश्चण विचारपद्धती यांचे महत्त्व पटिून देऊन समाज 

विज्ञान साक्षर करण्याचे माझे ध्येय. रूढी परंपरांच्या जखड्यात अडकलेल्या समाजाला नकोसा म्हणून 

अवप्रय विषय. लोक त्ापासून लांबच राहण्याचा प्रयत्न करतात. माझे ध्येय गाठण्यासाठी मला खूप 

कायाकते वमळाले. त्ांतील काही ध्यासपंथी होते, आहेत. माझ्या यशाचे शे्रय त्ांना जाते. त्ांतील एका 

४२ िषाांच्या दीघा ध्यासपिााचा हा आढािा. 

स्थापनाकत्ााच्या एका टेबलापासून स रुिात होऊन आज ६६० चौ. मीटरच्या द मजली ‘विज्ञान भिन’ 

िास्तूत, स्वत:च्या मालकीच्या जागेत माझे िास्तव्य आहे. त्ा स्थस्थतं्तरामध्ये ह्या ध्यासपंथीचे मोलाचे 

योगदान आहे.   

एका बहुराष्टर ीय कंपनीत देखभाल क्षेत्रात, विविध खात्ांत तांवत्रकी/व्यिस्थापनाचे काम करण्याचा 

अन भि. स्वयंश्चशस्त हा अंगचा ग ण. राज्यशासन, नगरपाश्चलका, िास्त विशारद, बांधकाम कंत्राटदार 

यांच्याबरोबर सतत संपका  ठेिून आिश्यक संमवतपते्र, परिानग्या वमळिून िेळेिर निीन िास्तूचे काम 

श्री. मोहन पटिधान 

ध्यासपंथी  १६ 
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पूणा करणाऱ्या चमूचा हा ध्यासपंथी एक म ख्य श्चशलेदार. 

१९७५पासून हा ध्यासपंथी कायािाह म्हणून कायााची ध रा आपल्या खांद्यािर िाहत आहे. त्ाच्यासारखे 

आणखी दोन ध्यासपंथी अशा वतघांचे वत्रकूट बरीच िषे संय ि कायािाह होते. तसे वतघे समान, पण 

त्ांतल्यात्ात हा थोडासा More than Equal. कोणत्ा िेळी कसे िागायचे यात हा तरबेज. 

िागण्यात वबलंदर म्हटले तरी िािगे ठरू नये. जरुरीप्रमाणे, िेळ प्रसंगी स्वत: नमते घेऊन समजूत 

काढून वतघांची मोट स टू नये याची खबरदारी हा घेत असे. या वतघांच्या कारवकदीत संस्थेचा लक्षणीय 

विस्तार झाला आश्चण कायाक्रमांत ग णात्मक िृद्धी झाली. ही मंडळी कायााशी इतकी एकरूप झाली होती, 

की संस्थेचा प्रते्क प्रश्-अडचण स्वत:ची समजून तसे िागत असत. विज्ञान भिनात कायाक्रम स रू 

झाल्यानंतर खचाासाठी पैसे नाहीत असे िारंिार घडत असे. त्ा िेळी विशेषत: कमाचाऱ्यांचे पगार 

देण्यासाठी पैसे नसत. अशा अनेक प्रसंगी ह्या मंडळीनंी स्वत:चे पैसे संस्थेत जमा केले आश्चण नड 

भागिली. पैसे जमले की परत घ्यायचे. ही प्रथाच पडली होती. अशा रकमेचा आकडा लाखाच्यािर 

जात असे. १९९५नंतर ही समस्या स टली. तत्कालीन कोषाध्यक्षांनी वनधी संकलनाची एक योजना 

राबिली. त्ातून पैसा जमा झाला. आता संस्था आश्चथाकदृष्ट्या स्वािलंबी आहे. ही योजना विश्वस्त 

आश्चण अध्यक्षांना पटिून देणे, धमाादाय आय िाकडून परिानगी वमळिणे – स्वत: नारळीकर सर 

धमाादाय आय िांच्या कायाालयात गेले होते – त्ासाठीचे ह्या ध्यासपंथीचे प्रयत्न मोलाचे होते. 

ह्या ध्यासपंथी वत्रमूतीच्या कालािधीत पररषदेच्या विज्ञानप्रसार कायााचा चहुबाजूं नी विस्तार झाला. 

कायाक्रमांत विविधता आली. सिा कायाक्रमांची जंत्री विस्तारभयापोटी देत नाही. ‘पोस्टािारे विज्ञान 

परीक्षा’, ‘विज्ञान सावहत् श्चशबीर’, ‘विज्ञानाकडे िळा’ असे कायाक्रम आश्चण त्ामागची प्रेरणा ह्या 

ध्यासपंथीचंी होती. विशेष कौत काची बाब म्हणजे, द सऱ्या समविचारी संस्थांशी संपका  साधून त्ांच्या 

समिेत विज्ञान कायाक्रम राबिण्यासाठी केलेले प्रयत्न. उदाहरणाथा, यशिंतराि चव्हाण प्रवतष्ठान, भारत 

सरकार, तसेच दादर ि पाल्यााच्या विज्ञान व्याख्यानमाला. दैवनक ‘लोकसत्ता’मधील ‘क तूहल’ सदर 

आज बारा िषे सातत्ाने स रू आहे. त्ाची स रूिातही ह्याच ध्यासपंथीने केली होती. 

विज्ञानप्रसारात प्रकाशन आश्चण इलेक्टरॉवनक्स प्रसारमाध्यम ह्यांचे महत्त्व त्ांनी ओळखले. ितामानपत्रात 

सातत्ाने श्चलखाण करणे, विशेष घटनांिर िैज्ञावनक विशे्लषण करणे, भारतीय शास्त्रज्ञांशी चचाा करून 

त्ांची चररत्रे श्चलवहणे हे सिा त्ांनी केले. विविध वठकाणी विविध विषयांिर, सभा-संमेलनांत, 

आकाशिाणी, दरूदशानिर भाषणे ह्यांतून त्ांचे ििृत्व कौशल्य आश्चण वदलेल्या विषयाचा अभ्यास 

करण्याचे ग ण प्रकषााने वदसून येतात. हे सिा या माणसाला कसे जमत हे मला अचंवबत करणारे कोडे 

आहे. हा ध्यासपंथी सदा कायारत असतो. पररषदेच्या माश्चसक ‘पवत्रके’चे संपादकपदही त्ाने काही िषा 

सांभाळले. ‘पवत्रके’चे ते एक श्चसद्धहस्त लेखकही आहेत.      

सभा-संमेलने भरिणे आश्चण त्ांचे तंत्रश द्ध वनयोजन करणे ही त्ाची हातोटी. िावषाक अश्चधिेशनासाठी 

विभागांना प्रोत्सावहत करणे, त्ाची योजना कशी आखायची, अथाकारण कसे सांभाळायचे, त्ाचे 

संचालन कसे करायचे याचा िस्त पाठच ह्या ध्यासपंथीने घालून वदला आहे. तीच प्रथा आज चालू 

आहे. प्रसंगी उदभिणाऱ्या कठीण प्रसंगातून मागा काढण्याचे कसबही ह्या ध्यासपंथीकडून श्चशकािे.       

बहुराष्टर ीय कंपनीमध्ये कामाचा अन भि असल्याम ळे आश्चण कवनष्ठ कामगारापासून िररष्ठ 
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अश्चधकाऱ्यापयांत विविध प्रकारच्या माणसांशी संबंध येणे, याम ळे कमाचाऱ्यांना आश्चण इतरांना कसे 

हाताळािे आश्चण त्ांच्याकडून काम कसे करून घ्यािे, त्ांच्याशी सहान भूतीपूिाक िागून कारणपरत्वे 

कठोर कसे िागािे हे ह्या ध्यासपंथीच्या अंगिळणी पडले होते. Man Management ही एक 

कला आहे, ती ज्याला जमते, तो यशस्वी व्यिस्थापक होऊ शकतो. ह्या कलेम ळे आमचा हा ध्यासपंथी 

पररषदेचे व्यिस्थापन उत्तम तऱ्हेने राबिू शकला. कामाचा उरक असणे चांगले, पण वनणाय घेताना 

समोर आलेल्या समस्येिर तोडगा काढाताना, बारकाईने, सखोल विचार न केल्यास भविष्यात अडचणी 

वनमााण होऊ शकतात, ही गोष्ट काही िेळा लक्षात येत नाही. संस्था व्यिस्थापनाने एखादा घेतलेला 

वनणाय पूिोदाहरण (Precedent) म्हणून घेतला जाऊ शकतो. ह्यासाठी जागरूक राहण्याची गरज 

असते. नाहीतर ते प ढे त्रासदायक होऊ शकते. स रुिातीच्या काळात संस्था लहान असतात, तेव्हा हे 

लक्षात येत नाही. संस्थेचा विस्तार झाल्यािर व्यिस्थापनात व्यािसावयकता आणणे ग णित्तेसाठी 

अपररहाया असते, म्हणून जागरूकता हिी. काही काही िेळा मात्र असे होते, की एखादा वनणाय घेताना 

तो समस्यासापेक्ष न घेता व्यविसापेक्ष घेतला जातो. त्ाम ळे इतरांच्या मनांत गैरसमज वनमााण होतो. 

संस्थात्मक व्यिस्थापनात अशा गोष्टी शक्यतो टाळलेल्या बऱ्या. 

ह्या ध्यासपंथीचे पररषदेच्या कमाचाऱ्यांशी सौदाह्यााचे संबंध आहेत. त्ाच्याबद्दल कमाचाऱ्यांना मनापासून 

आप लकी िाटते, कारण ते ह्या ध्यासपंथीसाठी त्ाचे सहकारी आहेत. त्ाच्याकडून आपल्याला न्ाय 

वमळेल अशी त्ांची खात्री आहे. त्ाचे एकच उदाहरण सांगतो. ज्या िेळी ध्यासपंथी हृदय-

शस्त्रवक्रयेसाठी रुग्णालयात दाखल झाला होता, त्ा िेळी रात्रीच्या िेळी सोबतीला वतथ ेराहण्यासाठी 

प्रते्क जण तत्पर होता. ही खरी आप लकी.  

पररषदेच्या कायााचा ५२ िषाांत खूप विस्तार झाला, पण महाराष्टरभर पररषदेचे काया पोहोचण्यात मात्र 

अपेक्षेप्रमाणे यश वमळाले नाही. आज ७५ विभाग आहेत, पण काही मोजके अपिाद िगळता बहुतेक 

विभागांची कायापद्धती आश्चण समाजोपयोवगता समाधानकारक म्हणण्यासारखी नाही. विभाग 

सक्षमीकरण यासारख्या योजना यशस्वी झाल्या नाहीत. इथे आपण क ठेतरी कमी पडलो ही ह्या 

ध्यासपंथीची खंत आहे.  

पररषदेची स्थापना, स रूिातीच्या काळातील नेतृत्व त्ा िेळच्या समाजध रीणांनी केले. कालांतरान े

विज्ञान क्षेत्रातील आदरणीय व्यिी पररषदेशी जोडल्या गेल्या. विश्वस्त, अध्यक्ष म्हणून शास्त्रज्ञांचा 

पररषदेत सहभाग स रू झाला. हे घडण्यासाठी ह्या ध्यासपंथीने खूप कष्ट घेतले. हे शास्त्रज्ञ आपापल्या 

क्षेत्रात उत्त ं ग काम केलेले. त्ांच्या सहभागाम ळे पररषदेची प्रवतष्ठा आश्चण जनमानसातील प्रवतमा 

उंचािण्यास मदत झाली. पररषदेबद्दल आदर आश्चण विश्वासाहाता िाढली. ह्या व्यिीशंी संपका  ठेिून, 

त्ांचा मान राखून त्ांचा विश्वास संपादन करण्याचे फार मोठे काम ह्या ध्यासपंथीने केले आहे.  

सगळे काही चांगले चालले आहे, तरीपण काही काही िेळा मनात असा विचार येतो, की तीस-तीस, 

चाळीस-चाळीस िषे संस्थेच्या जबाबदाऱ्या त्ाच-त्ाच कायाकत्ााकडे असणे योग्य आहे का? बऱ्याच 

संस्थांमध्ये पदाश्चधकाऱ्यांसाठी कालमयाादेचे वनयंत्रण असते. काही कालािधीनंतर निीन पदाश्चधकाऱ्यांना 

संधी द्यािी लागते. योग्य व्यिी प ढे येत नाही म्हणण्यापेक्षा योग्य व्यिी तयार कराव्या लागतात ि 

तेही पदाश्चधकाऱ्यांचे कताव्य असते. ते झाले असते तर काय झाले असते? 
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द सरी गोष्ट. एखादी व्यिी दीघा काळासाठी एखाद्या पदािर रावहली, तर त्ा व्यिीमध्ये स्वावमत्वाची 

भािना वनमााण होते. दीघाकाळ विचाराची आश्चण कायााची एकच वदशा वदसून येते. प्रस्थावपतांच्या 

दबदब्याम ळे निीन व्यिी आत येण्यास प्रोत्सावहत होत नाहीत. संस्थेत म ि िारे िािरण्याची संधी 

गमािली जाते. पररणाम म्हणजे कायाप्रणालीमध्ये अन् पयाायांचा विचार सहसा होत नाही.  

ह्या प्रश्ांची उत्तरे मला माहीत नाहीत. तरीपण हा जर-तरचा प्रश् नाही.    

ह्या ध्यासपंथीच्या कायााची भारत सरकारनेही दखल घेतली आश्चण विज्ञानप्रसारासाठी असलेले 

पाररतोवषक देऊन त्ाचा गौरि केला. क्षणभर मला तो माझाच गौरि आहे असे िाटले. 

अ.पां. देशपांडे हे ह्या ध्यासपंथीचे नाि. उत्तम नेतृत्वग ण असलेला माणूस. त्ाचा पररषदेस वमळालेला 

४२ िषाांचा समवपात दीघा सहभाग आश्चण योगदान मला फार मोलाचे आश्चण अश्चभमानाचे िाटते. 

मी माझे वनिेदन आता आिरते घेते. 

*** 

पररषदेचे एक पूिा कायािाह कै. श्चचं.मो. पंवडत माझे खूप िषाांचे ज ने वमत्र. एकदा त्ांनी मला पररषदेचे 

जमाखचापत्रक आश्चण ताळेबंद दाखिला. त्ा िेळी मी त्ांना सांवगतले, की अशा पररस्थस्थतीत पररषद 

फार काळ वटकाि धरू शकणार नाही. पररषदेची आश्चथाक स्थस्थती स धारणे आिश्यक आहे. त्ांनी 

मलाच पररषदेत आणले आश्चण कोषाध्यक्ष पदािर बसिले. १९९०-९१च्या स माराचा तो काळ. आम्ही 

वनधी संकलनाची योजना राबविली आश्चण पररषदेची आश्चथाक स्थस्थती स धारली. आता तो इवतहास 

झाला. त्ा िेळी माझा अपांशी पररचय झाला. िास्तविक कोषाध्यक्ष हा पररषदेच्या यंत्रणेत त्रयस्थ 

असतो. तरीपण कोषाध्यक्ष झाल्यािर, अनेक योजनांिर एकत्र काम केल्यािर, सहिास िाढला आश्चण 

त्ाचे मैत्रीत रूपांतर झाले. मला त्ांच्यात झपाटलेला माणूस वदसतो. एकटा माणूस इतके काम करतो 

आश्चण त्ातून आनंद घेतो, खरेच हे काहीतरी िेगळ रसायन आहे. 

माझ्या या वमत्राला आश्चण त्ाच्या सहचाररणीला संकल्प आश्चण कायापूतीचे समाधान ि आनंद वमळो. 

ह्याच आमच्या उभयतांच्या या मंगलप्रसंगी श भेच्छा. जीिेत शरद: शतम्! 

इवत.   
 

 श्री. मोहन पटिधान 

कोषाध्यक्ष (१९९२-२००१), 

मराठी विज्ञान पररषद 
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होय! विज्ञानाचा प्रसार आश्चण प्रचार याला ज्यांनी आपले आय ष्य िाहून घेतले आहे ते पाऊणशे िषाांचे 

होत आहेत, हा अमृतमहोत्सिी योग म्हणजे प्रयोगच म्हटला पावहजे. विज्ञानाची श्चशस्तबद्धता त्ांच्या 

प्रते्क वदिसाचे सूत्र आहे आश्चण विज्ञानापलीकडचा एकोयाचा स्वभाि हा त्ांना आईकडून वमळालेला 

अमृतकलश आहे. या अमृतमहोत्सिी िषाात त्ांच्या नािािर ६४ प स्तके आहेत, १,१०० भाषणे आश्चण 

१,६०० लेख त्ांच्या लख्ख कारवकदीची साक्ष देत आहेत. आश्चण मराठी विज्ञान पररषदेच्या मंवदराचे ते 

एकवनष्ठ प जारी आहेत. एका व्यिीला इतके सारे कसे काय जमते ब िा असा प्रश् आपल्या मनाला पडू 

शकतो. पण ज्याचे आय ष्यच एक व्रत आहे, त्ाला खरेच अशक्य ते शक्य करता येते ही गोष्ट अगदी 

खरी आहे. 

अनंत पांड रंग देशपांडे यांचे घर प स्तके आश्चण प रस्कारांनी विनटलेले आहे. त्ा घरात सरस्वती 

समाधानाने िास करते. प्रेमळ पत्नी अनंतरािांची चांगली बडदास्त ठेिते.. ‘तू 

काम करतोयस ना बाबा! मग समाधानाने कर. मी गृहलक्ष्मी होते. त ला यथे े

काही म्हणता काही बघािे लागणार नाही.’ इतक्या ममत्वाने. मला हे खूप 

आिडले. ज्या घराला समाधानाचा िसा लाभलाय ना, त्ा घरात स ख नांदते. 

‘अ.पां.चे घर असे ‘आनंदकंद’ आहे; ‘स ख-वनिास’ आहे.’ 

अनंतरािांचा जि १५ वडसेंबर, १९४२ रोजी झाला. त्ांना आणखी पाच भाऊ 

आश्चण दोघी भवगनी आहेत. पूिी पररिार असाच मोठा असे वन म ले साळढाळ 

िाढत. त्ांना मार वदला, एखादी गोष्ट वमळणार नाही म्हणून नकार वदला तर ती डोक्यात राख घालून 

जीिन संपित नव्हती. मला हे म द्दाम नमूद करािेसे िाटते, की आतासारखी स्वकें िी ित ाळे तेव्हा 

नव्हती. जगताना व्यिीचा नवे्ह, क ट ंबाचा एकवत्रत विचार केला जाई. अनंतरािांचे क ट ंब असेच 

एकोयाचा वमलाफ होते. 

डॉ. विजया िाड 

 केल्यान ेहोत आहे रे - कायामग्न, कायातत्पर  

अनंत पाडं रंग देशपाडें याचंा  अमतृमहोत्सिी प्रयोग 

१७ 
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अनंतरािांचे िडील पांड रंग हरी देशपांडे आय िेदाचाया होते. स्वत: संसृ्कत पंवडत होते. बनारस बोडााची 

आय िेदाचाया ही पदिी एम.ए. समकक्ष होती. त्ांना संगीताची विलक्षण आिड होती आश्चण मोठमोठे 

नामिंत संगीतज्ज् त्ांच्या घरी मोठ्या आप लकीने म क्कामाला येत असत. 

अनंतराि सांगत होते, िनस्पती आश्चण संगीत यांच्यातील स्नेहसंबंध त्ांच्या िवडलांनी ओळखला होता. 

न सताच ओळखला नव्हता, तर त्ांनी तो श्चसद्धही केला होता. त्ांनी लाजाळूच्या रोपटयांिर संगीताचा 

प्रयोग केला होता. एका रोपटयास संगीताविनाच ठेिले होते वन बाकीच्यांना त्ांनी ३-३ वमवनटांच्या 

रेकॉड्स ऐकिल्या संगीताच्या. अब् ल करीम खांची भैरिी रागाची रेकॉडाही त्ात होती. आश्चण काय 

आिया, अब् ल करीम खांचे संगीत ज्या रोपट्याने श्रिण केले, ते संगीत न ऐकल्याच्या त लनेत ४५० 

टके्क अश्चधक िाढले. आहे की नाही प्रयोगश्चसद्ध कमाल? िडील असे बहुदशी वििान होते आश्चण 

प्रयोगश्चसद्ध गोष्टीिंर त्ांचा भर असा सिााश्चधक होता. मला िाटते, त्ांची म ले विज्ञानवनष्ठ का झाली 

याचे उत्तर िवडलांच्या त्ा कतृात्वशैलीत दडले आहे.‘जीन्स आर द फंक्शनल फाँ क्टसा ऑफ हेररवडटी’ 

असे म्हणतात ना! वकती खरे आहे ते!  

संगीताचा िवडलांचा िारसा त्ांच्या घरात उचलला गेलाच! कारण, सत्शील देशपांडे या त्ांच्या 

प तण्याने केिढे नाि या क्षेत्रात कमािले आहे, ते आपण सारे बघतोच आहोत. िडील संगीतातले ददी 

असल्याने घरी मोठमोठ्या संगीतकारांचा राबता असे. हक्काने येऊन राहत वन अनंतरािांची माउली 

प्रेमाने जेिण करून घाली. स्वत: अनंतरािांना गाण्याची अवतशय आिड आहे बरं! पण ते म्हणतात, मी 

उत्तम कानसेन आहे. 

आता जो सिाई गंधिा महोत्सि प ण्यात थाटामाटात वन मोठ्या वदमाखात साजरा होतो, तो स रू 

करण्यात अनंतरािाचं्या िवडलाचंा सहभाग होता, असे त ेम्हणाल.े मला खपू आिया िाटल ेवन आनंदही 

झाला त ेआणखी एक श भितामान ऐकून. सिाई गंधिाांच्या एकसष्टी समारंभात भीमण्णानंा (श्री. 

भीमसेन जोशी) ियाच्या बाविशीत गायची संधी वमळाली. आश्चण त्ांनी आपली छाप जनमानसािर 

टाकून त्ा संधीच ेसोन े केल.े हा प्रसंग प ण्याच्या वहराबागतेला. िषा होत े १९४६. श्री. तात्ासाहेब 

केळकर त्ा समारंभाचे अध्यक्ष होते. त्ाच कायाक्रमात ‘सिाई गंधिा’ हे प स्तक प्रश्चसद्ध झाले. वन 

भीमसेन जोशी जाहीर बैठकीत प्रथमच गायले. त्ािर अनंतरािांच्या िवडलांचे उद्गार मोठे लक्षणीय 

आय िेदाचाया पांड रंग हरी देशपाडें 

(४ ऑगस्ट, १९०२ त े२० एवप्रल, १९५६) 

इंवदरा पाडं रंग देशपांडे 

(देिवदिाळी १९१० त े१८ मे, १९९१) 
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होते : ‘मोठ्या गणपतीच्या पोटातून छोटा गणपती बाहेर येतोय.’अनंतरािांच्या िवडलांनी श्री. 

गोविंदराि टेंबे यांची एकसष्टीही १९४०मध्य े साजरी केली होती, हे अनंतराि ऐकून होत.े एकूण त्ा 

काळी संगीतकारांना समाजात प्रवतष्ठा वमळिून देण्याचा प्रयत्न अनंतरािांच्या िवडलांनी अगदी 

प्रामाश्चणकपणे वन जोरदार केला एिढे मात्र वनश्चित. 

अनंतरािांची माउली प ण्यात्मा होती. सिाांशी धरून राहािे, एकोयाने नांदािे, सिाांसाठी हसतम ख 

कष्टािे, मनी कट त्व न धरािे हे वतचे ब्रीदिाक्य होते. अनंतरािांचे िडील १९५६मध्ये वनिताले, पण 

माउलीने धीराने क ट ंबकवबला सांभाळला.  

अनंतरािांचे थोरले बंधू गश्चणताचे प्राध्यापक झाले, तर नंबर दोनचे बंधू डॉक्टर झाले. वतसरे बंधू 

महाराष्टर  बाँ केत होते, तर स्वत: अनंतराि नोश्चसल कंपनीत नोकरीस होते. पाचिा भाऊ आवका टेक्ट, तर 

सहािा भाऊ अकौन्टन्सीत. एक बहीण काही काळ श्चशश्चक्षका होती, तर द सरी िैद्य होऊन िवडलांचा 

िसा चालिीत घरी स्वत: औषधे बनिीत आपला दिाखाना चालिी. 

अनंतरािांचे सारे क ट ंब असे स विद्य, स स्वभािी, स संस्कारी अशी स मंगल बाराखडी आहे. पत्नी उज्ज्वला 

गृहलक्ष्मी असली तरी गृहकृत्दक्षपणे करून काही काळ मराठीच्या श्चशकिण्या घेई. 

स्वत: अनंतराि प ण्यातील नूतन मराठी विद्यालय या प्रख्यात शाळेतून १९५९ साली अकरािी 

एस.एस.सी. झाले आश्चण मग कस्रो िावडया कॉलेज, प णे येथून त्ांनी १९५९ ते १९६३ या काळात 

इलेस्थक्टरकल आश्चण मेकॅवनकल इंश्चजवनअररंगचे वडप्लोमा पार केले. िडील नसल्याने घरच्या गरीबीत 

लिकर श्चशकून नोकरीला लागण्याचे ध्येय समोर असल्याने हा मागा पत्करला. ते करतानाही कजााऊ 

घेतलेल्या श्चशष्यिृत्तीिर श्चशक्षण केले. मग प ण्यात दीड िषे नोकरी करून ते म ं बईत एस्सो कंपनीत आठ 

मवहने होते. एस्सो हा वहंद स्तान पेटरोश्चलयम कंपनीचा पूिााितार बरं का वप्रय िाचकांनो! मग दोन िषे 

त्ांनी म ं बईतील िरळी नाका येथे पत्र्ाचे डबे बनिणा-या एका कंपनीत काढली आश्चण मग मात्र 

१९६७ ते १९९७ अशी तीस िषे ते नोश्चसल या ठाणे-बेलापूर रस्त्यािरील कंपनीत स्थस्थरािले. १९९७ 

मध्ये कंपनीने स्वेच्छा वनिृत्ती जाहीर केली तेव्हा कंपनी बंद होण्याची शक्यता लक्षात त्ांनी घेऊन 

बंध -भवगनी गोतािळा 

१) सदाश्चशि पांड रंग देशपांडे (१९३०-२०१२) : गश्चणतात एम.एस्सी, विज्ञान लेखक ि 

      प्रसारक 

२) प्रवतभा म रलीधर क लकणी (१९३२ -   )  :  गृवहणी 

३) डॉ. अरविंद पांड रंग देशपांडे (१९३५ -   ) :  मेवडकल डॉक्टर 

४) म क ं द पांड रंग देशपांडे (१९३८ - २०१५)  :  बाँ केत नोकरी 

५) िैद्य विशाखा अनंत बाके्र (१९४० -   )  :  िैद्यकीय व्यिसाय 

६) अनंत पांड रंग देशपांडे (१९४२ -   )  :  अश्चभयंता, विज्ञानलेखक आश्चण प्रसारक 

७) मकरंद पांड रंग देशपांडे (१९४४ - २०१७)  :  िास्त विशारद, स्वतंत्र व्यिसाय 

८) वमश्चलंद पांड रंग देशपांडे (१९४७ -   )  : आश्चथाक ग ं तिणूक आश्चण आयकर  

      सल्लागाराचा व्यिसाय  
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अ.पां. यांचे नाि अनंत. पण त्ांच्या आजोबांनी आश्चण नंतर घरातील सिाांनी त्ांना ‘आनंदा’ 

अशीच साद घातली. बंधू वमश्चलंद यांनी एक हृदयस्पशी आठिण सांवगतली. ही गोष्ट १९६१ 

सालची आहे. प ण्याजिळील पानशेतचे धरण फ टले वन प ण्यात हाहाकार माजला. न भूतो न 

भविष्यती असा महापूर! डेक्कन श्चजमखाना, जंगली महाराज रोड, येथे तर पूरपररस्थस्थती इतकी 

िाईट होती, की प्रते्क घराचा तळमजला पाण्याखाली गेलेला. माणसे प्रॉपटीची पिाा न करता 

जीि िाचिण्यासाठी िरच्या मजल्यािर धािली. डॉ. नानासाहेब देशपांडे हे सिाई गंधिाांचे 

जािई वन अ.पां.चे च लत काका. डेक्कन श्चजमखान्ािर आश्चलशान बंगला! पण प राने होत्ाचे 

नव्हते झाले होते. तळमजला पार ब डाला होता. माणसे जीि िाचित िरच्या मजल्यािर आली. 

अशा िेळी देशपांडे क ट ंबीय - म्हणजे अनंतरािांचे क ट ंब श क्रिार पेठेत मंडईच्या जिळ स खरूप 

होते. अनंतरािांची आई इंवदराबाई म्हणाल्या, “नानासाहेबांकडील माणसे भ केली असतील. 

माझ्या पोटात अन्न कसं जाणार? आता पाणी ओसरलं असणार. तू भाकरी, वपठलं आश्चण पाणी 

त्ांना नेऊन दे.” अशा िेळी श्चचखलातून सायकल काढीत आमचा आनंदा निा पूल पार करून 

डेक्कन श्चजमखान्ाला पोहोचला. सायकलच्या हॅण्डलला वपठलं-भाकरीचा डबा आश्चण कॅररअरला 

पाण्याची कळशी. नानासाहेबांच्या बंगल्यािर पोहोचता पोहोचता पाय सगळे श्चचखलाने 

बरबटले होते. पण डबा आश्चण पाण्याची कळशी स रश्चक्षत ठेिली होती या आमच्या श्चजद्दी 

भािाने. काय िय होते त्ाचे तेव्हा? अठरा-साडे अठरा! 

नानासाहेब आश्चण त्ांचे आई-िडील ि सगळेच क ट ंबीय भारािले. आनंद झाला, त्ा 

सगळ्यांच्या डोळ्यांत आनंदाशू्र जमा झाले. च लत आजोबा म्हणाले, “इंवदरेला हे कसे स चले? 

एिढ्या संकटात वतने आमची आठिण ठेिली. प्रेमाने सगळ्यांना प रेसे जेिण पाठिले आश्चण 

पाणीही पाठिले. एक िेळ जेिणाश्चशिाय राहू, पण पाण्याश्चशिाय राहणे अिघड झाले असते, 

श्चशिाय डबा पाठिला. ते बरेच झाले. कालपासून पोटात अन्नाचा कण नाही बघ. तू अगदी 

देिासारखा धािून आलास बघ. ना अंतराची पिाा केलीस, ना श्चचखलाची. ना श्चजिाची. त ू

खरोखरी देिदतूच िाटतोयस या क्षणी.” सिा भ केले तृप्त झाले, अनंतरािांना आशीिााद देत.  

“खरंच, द सऱ्यासाठी इतका त्रास वकती माणसं घेतात बरं? पण द सऱ्यासाठी सहजपणे कष्टाला 

तयार असणारा आमचा आनंदा माणूस म्हणून फार मोठा!” वमश्चलंद सांगतात.  

वमश्चलंद देशपाडें  

एक हृदयस्पशी आठिण 

(बंधू वमश्चलंद यांच्याकडून) 
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वनिृत्ती स्वीकारली. पण छोटे क ट ंब, साधी राहणी वन पती-पत्नीचा समाधानी 

स्वभाि याम ळे काहीस द्धा अडले नाही. 

अनंतराि म्हणतात, ‘१९९७ ला बाहेर पडताना कंपनीने बरे पैसे वदल्याने मी 

आश्चण उज्ज्वला स खाने जगत आहोत.’ अनंतराि म्हणाले, ‘म लांकडे एकही पैसा 

मागािा लागत नाही हे समाधान आहे. तरी म लगा-म लगी त्ांच्या आिडीन े

काही काही करीत राहतात. त्ातही आनंद आहे.’ 

अनंतरािांचा म लगा समीर हे १९७२ चे अपत् आहे. आता तो ४५ िषााचा 

आहे. अतं्त स स्थस्थतीत आहे. लग्न झाले आहे. दोन अपत्े आहेत. समीरने बी.कॉम 

आश्चण पोस्ट ग्राँज्य एट वडप्लोमा इन अॅडव्हटाायश्चझंग अाँड कम्य वनकेशन केले आश्चण अमेररकेतील 

विस्कोन्सीन येथील मॅवडसन विद्यापीठातून एम.एस. आश्चण सोशल माकेवटगं विषयात पीएच.डी. केले. 

त्ाच्या विषयािर त्ाने जगातल्या त्ा विषयातील आघाडीच्या शास्त्रज्ञाबरोबर श्चलवहललेे प स्तक 

पाठ्यप स्तक म्हणून जगात िापरले जाते. गेली १५ िषे तो कॅनडातील एका विद्यापीठात प्राध्यापक 

आहे. सर आश्चण िवहनी एकदा कॅनडास जाऊन प त्राचे िैभि बघून आले आश्चण आता दरिषी समीर 

सहक ट ंब येथे भारतात आई-िवडलांकडे येतो. 

अनंतरािांची म लगी प्राची १९७४ ची. ती आवका टेक्ट आहे. वतचेही लग्न झालेय. ‘आमचा नातू लाड 

करून घ्यायला िारंिार जलाराम ज्योत सोसायाटीतल्या आमच्या घरी घाटकोपरला येतो.’ असे िवहनी 

अवतशय कौत काने सांगत होत्ा. प्राची आश्चण ओम एम.आचा. झालेत. आपल्या आई वन िवडलांकडे 

वतचे सतत लक्ष असते. िास्तप स्त असते. म ली अशाच असतात ना! दोन्ही घरांिर घारीगत लक्ष 

ठेिणाऱ्या वन माया बरसणाऱ्या! प्राची त्ाला अपिाद कशी बरं असेल?  

सर, जलाराम ज्योत सोसायटीत १९७३ पासून गेली ४४ िषे राहात आहेत. या घराला घरपण देत 

िवहनी सरानंा उत्तम साथ देत आहेत. सर मराठी विज्ञान पररषदेत रोज जातात. अगदी रोज. न च कता. 

एखाद्या म लान ेवनयवमत शाळेत जािे तसे!  

(संपादकीय टीप : मात्र ४ मे १९९१ ते १ ऑक्टोबर १९९७ दरम्यान श्री देशपांडे यांचे िास्तव्य नोश्चसल 

कंपनीच्या ठाणे िसाहतीमधील बंगल्यात होते). 

१९७२ ते १९९७ या काळात नोश्चसलमध्ये नोकरी चालू असतानास द्धा मराठी विज्ञान पररषदेचे काम 

अनंतराि करीतच होते. १९६६ साली श्री. म. ना. गोगटे यांच्या कल्पनेतून मविप स रू झाली वन त्ा 

छोट्याश्या रोपट्याचा आज डेरेदार िृक्ष झालाय. 

अनंतराि सांगतात, ‘डॉ. रा. वि. साठे, स प्रश्चसद्ध मध मेहतज्ज् डॉ. श्री. शा.ं आजगािकर, प्रा. प. म. 

बिे, श्री. ज. ग. बोधे अशी नामिंत वन वनष्ठािंत मांवदयाळी मविपशी जोडली गेली होती.’ मविपचे 

१९६८ साली ठाणे इथे संमेलन होतं. त्ा संमेलनाचे उद्घाटक होते यशिंतराि चव्हाण! १९६८ ला मी 

मविपकडे या संमेलनाच्या वनवमत्ताने ओढला गेलो. नंतर १९७३ साली श्री. िाशीकरांनी मला मविपत 

आणले ि मी मराठी विज्ञान पररषद ईशान् म ं बई विभागाचा कायािाह झालो. ‘‘मग सर मध्यिती 

कायाालयाचे कायािाह कधी झालात?’’ मी विचारले. ‘‘१९७५ मध्ये.’’ सर म्हणाले. म्हणजे गेली ४२ 

िषे अनंतराि या महाकाय संस्थेचे कायािाह आहेत. 

तरूण अनंतराि 
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आता संस्थेचा दरमहाचा खचा १२ ते १३ लाख रुपयांचा असतो. तो सिा खचा देणग्या, ठेिीिरील व्याज, 

िगाण्या ि विविध अभ्यासक्रमाचे श ल्क वन पवत्रकेतील जावहराती यातून भागिला जातो. म्हणजे पाहा. 

अहो, संस्था सरकारशी संलग्न नाही. बरं, तरी संस्था चालिण्यासाठी १४ जणांचा स्टाफ येथे आहे. आहे 

ना कमाल? म ं बईत स्वत:ची इमारत आहे, ही त्ाहून मोठी कमाल. 

ही वकमया िेळोिेळी आलेल्या मविपच्या अध्यक्षांनी साधलीय. बरं.! कशी? ऐका अनंतराि सांगत 

होते. 

१९९१ ते १९९४ मविपचे अध्यक्ष होते डॉ. जयंतराि नारळीकर. त्ा समयी श्री. मोहन पटिधान हे 

कोषाध्यक्ष होते. मोहनराि त्ापूिी फ लफोडा फामाा कंपनीचे फायनान्स डायरेक्टर होते. पररषदेची 

गंगाजळी होती शून्! मग त्ांनी एक योजना आणली. मविपला रुपये एक हजाराच्या वबनव्याजी ठेिी 

द्या. पाच िषाांनी एक हजाराची ठेि परत! विनंतीपत्राच्या खाली अध्यक्ष म्हणून नारळीकर ि इतर 

विश्वस्तांच्या सह्या होत्ा. मोहनरािानी जनता सहकारी बेंकेत ते पैसे १५ टके्क व्याजाने ठेिले. ते कसे? 

५०० रुपये ठेिीकत्ाास, जे पाच िषाात हजार रुपये होऊन परत देऊ वन उरलेले ५०० रुपये मविपचे. 

ज्याचे व्याज दर तीन मवहन्ाने पररषदेला वमळत राहील. फायनांसरचे डोके ना! आश्चण मग पाच िषाांनी 

जाहीर केले की, ठेिी परत हव्यात? घ्या परत. त्ाचे नूतनीकरण करताय? करा वबनव्याजी! देणगी 

देताय? िा! िा! उत्तम. पररषदेचा हा पवित्रा लोकांमध्ये विश्वास वनमााण करण्यात कमालीचा यशस्वी 

ठरला. ४० टके्क लोकांनी देणगी वदली. ३० टके्क लोकांनी परत वबनव्याजी ठेिीत पैसे ठेिले तर 

उरलेल्या ३० टके्क लोकांनी पैसे परत घेतले. पण पररषदेकडे २० लाख रुपये जमा झाले. 

अनंतरािांचा चेहरा उल्हाश्चसत वदसत होता. सचोटी, मेहनत वन हुशारी यांचा स रेख संगम म्हणजे 

मविपच ेहे ‘वहरे’ असं मला िाटल्यािाचनू रावहलं नाही. मग अनंतराि म्हणाल,े ‘१९८२ त े१९९१ प्रा. 

भा. मा. उदगािकर आपले अध्यक्ष होते. 

उदगािकर म्हणज ेमहान शास्त्रज्ञ, डॉ. होमी 

भाभा याचं ेउजिे हात!’ बाप रे बाप! वकती मोठी 

मोठी माणसे मविपशी जोडली गेली! माझ्या 

मनात विचार आला. मी तस ेम्हणाल े तेव्हा 

अनंतराि म्हणाले, 'एक आठिण सांगतो 

विजयाताई. उदगािकरांचा ऐशंीिा िाढवदिस 

आम्ही नॅशनल सेंटरतफे साजरा केला. 

अध्यक्षस्थानी डॉ. एम. जी. के. मेनन होत.े त े

म्हणाले, 'आम्ही नेहरंूचे अन यायी. देश 

घडिण्यात आमची सारी हयात गेली. भाभांनी 

टी.आय.एफ.आर./बी.ए.आर.सी., यशपालांनी आय का ि तत्सम आणखी तीन इंटर-य वनव्हश्चसाटी कें िे, 

पी. एम. भागािानंी सी.सी.एम.बी., उदगािकरानंी होमी भाभा विज्ञान श्चशक्षण संस्था ि भ िनशे्वरची 

वफश्चजक्स संस्था स्थापन केल्या. या संस्था म्हणजे भारताची ज्ञानमंवदरे.’ या लोकांनी या संस्थांच्या 

उभारणीत आपापली आय ष्ये घालिली नसती तर प्रते्कजण नोबेल प रस्काराचा मानकरी झाला 

प्रा. उदगािकर ८० िा िाढवदिस  
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असता, एिढ्या उंचीचे हे शास्त्रज्ञ होते. 

तसे उदगािकर पग्वाश कोअर कवमटीचे सदस्य होते. पग्वाश हे कॅनडा येथील गाि. जगात अण य द्ध 

होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणारी ही संस्था. या संस्थेला १९९५ सालचा शांततेचा नोबेल प रस्कार 

वमळाला. तेव्हा कोअर कवमटीचे सदस्य म्हणून उदगािकर प रस्कार वितरण समारंभास हजर होते. पण 

आपले मोठेपण त्ांनी कधी दशाविले नाही. त्ांच्या अंगी विस्मयकारक नम्रता होती. ते मविपचे अध्यक्ष 

असताना आपल्या विज्ञान पवत्रकेला भारत सरकारच्या वडपाटामेंट ऑफ सायन्सचे अन दान त्ांनी 

वमळिून वदले ते प ढील २५ िषे वमळत होते. अशी ही थोर माणसे. 

‘पद्मभूषण’ सिावनत प्रा. ज्येष्ठराज जोशी २०१४ ते २०१७ मविपचे अध्यक्ष होते, आश्चण ते परत 

२०१७ ते २०२० पयांत तीन िषाांसाठी अध्यक्ष म्हणून वबनविरोध वनिडून आले आहेत. ते य वनव्हश्चसाटी 

वडपाटामेंट ऑफ केवमकल टेक्नॉलॉजी (आताची 

इस्थटस्टट्यूट ऑफ केवमकल टेक्नॉलॉजी - 

आयसीटी), म ं बईचे डायरेक्टर होते. म केश 

अंबानी, समीर सोमय्या असे त्ांचे नामचीन 

विद्याथी. ज्येष्ठराज स्वत एवमरेटस प्रोफेसर! 

त्ांनी न सता विद्यार्थ्ाांना मविपसाठी ‘देणगी दे’ 

असा शब् टाकला. देणग्या लाखातच आल्या. 

आता मविपची गंगाजळी प्रा. ज्येष्ठराज जोशी 

सरांच्या काळात रुपये २ करोड इतकी आहे. 

संस्था स्वयंश्चसद्ध झाली आहे.  

अनंतराि अजूनही बस, टरेनने वबनघोर प्रिास करू शकतात. मीच त्ांना काळजीने म्हटले, ‘‘अनंतराि, 

त मचा वफटनेस चांगला असला तरी गदीच्या मानसशास्त्राचा अंदाज नाही बरं घेता येत. गदी कधी कधी 

एिढी वहंस्त्र होते की, त्ात भल्याभल्यांची चाळण गाळण उडते. नका असे जीिािर उदार होऊ. 

आपल्या ियाला आता ररक्षा, टाँक्सी, ओला, उबेरच बरी.’’ खोटे का मी म्हणते ते वमत्रांनो? 

(संपादकीय टीप : या संदभाात २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी म ं बईतील एस्थिटस्टन रोड रेल्वे स्थानकािरील 

प लािर सकाळी गदीच्या िेळी घडलेली चेंगराचेंगरीची द घाटना मन स न्न करून जाते, जी हा लेख 

श्चलवहल्यानंतर घडली होती.)   

त्ांच्या काकांची एक गोड आठिण अनंतरािांनी सांवगतली. १९६४ मध्ये अनंतरािांना जी द सरी नोकरी 

लागली, ती  होती, म ं बईला एस्सो कंपनीत. अन पगार होता ‘सहाशे नव्वद’ मवहना! त्ाकाळात ही 

रक्कम ‘महान’ होती. अनंतराि काकांना अवतशय आनंदाने ही बातमी सांगायला गेले. तेव्हा काकांना 

आियााचा - आनंदाचा धक्काच बसला. त्ा काळात तीनशे रुपये पगार सहसा वमळे. हे काका म्हणजे 

महान संगीतकार सत्त्यशील देशपांडे यांचे िडील बरं का. तर काकांनी एस्सो (आत्ताची एच.पी.) 

कंपनीत त्ांच्या वमत्राला फोन करून पगाराची सत्त्यासत्त्यता स्वत: पडताळून घेतली वन मग मात्र ते 

म्हणाले, ‘अनंता, वबनधास्त कामािर रुजू हो. फार चांगली संधी आहे. पण एक लक्षात ठेि. एिढा 

चांगला पगार वमळत असताना त झ्या भािा-बवहणीचं्या संसारात त्ांना काही आश्चथाक अडचणी आल्या 

प्रा. ज्यषे्ठराज भा. जोशीबंरोबर 
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तर त्ांनी न मागता तू त्ांना आपणहून मदत करत जा.’ अनंतराि या गोष्टी अजूनही करतात. असे 

प्रेम.  

आईची आठिण सांगताना अनंतराि वन िवहनी दोघेही भािनाप्रधान झाले. आपल्या सासूबाई सासूवगरी 

करणाऱ्या नव्हत्ा, तर प्रेमळ आश्चण आश्वासक होत्ा. असे  िवहनीनी  आिजूान सांवगतले. ज न्ा 

काळाची ‘सासू’ आठिा वमत्रांनो! वकती तोरा असे वतचा! पण हे िणान मला िेगळे िाटले. अगदी 

आगळे िेगळे. आमच्याकडे सासूबाई कमी रावहल्या म्हणून त्ांच्या स नांत भांडण होत असे.   

अनंतराि म्हणाले, ‘माझी आई ८० िषे  जगली. १८ मे, १९९१ ला वतने या जगाचा वनरोप घेतला. मी 

तेव्हा नोश्चसल कंपनीच्या कॉलनीत राहायला होतो. शवनिार-रवििार स ट्टी असे. शवनिारी सकाळी 

१०.३० िाजता मी बसने मविपला जाणार होतो. सकाळी आई म्हणाली ‘अरे मस्थल्लकाज ान मन्सूर 

आजारी होते. बरी आहे ना रे त्ांची तब्येत?’ मी ‘हो, बरी आहे’ म्हटले. मग म्हणाली, 

‘भीमण्णांची संतिाणी लाि रे, ऐकािीशी िाटते.’ सकाळी सकाळी भीमसेन जोशीचंी रेकॉडेड संतिाणी 

वतने दोन तास ऐकली. अगदी तब्येतीत. मग आनंदात माझ्याबरोबर जेिली. वतचा वनरोप घेऊन मी 

वनघालो. मविपला पोहोचलोही. पण .. प ढे िवहनी म्हणाल्या, ‘‘मी आत काम करीत होते. एकदम 

कोचािरून धप्प काही पडल्याचा आिाज आला. मी बाहेर हॉलमध्ये धािले. तर सासूबाईच पडल्या 

होत्ा. त्ांना उठिायला गेले तर त्ांची प्राणज्योत मालिली होती. एक जीिनयात्रा स शांतपणे, 

कोणासही त्रास न देता संपली होती.’’ 

‘‘अनंतराि, उज्ज्वलाताईंशी त म्ही भांडता की नाही? या ियात िेळ जािा म्हणून माणसे भांडणे उकरून 

काढतात.’’ ‘मी म्हटले. ‘यांचे द सरे लग्न मविपशी झाल्याम ळे ते व्यस्त असतात. रोजच वदिसाचा बेस्ट 

वपररयड मविपमध्ये असतात. त्ाम ळे घरी आल्यािर माझ्याशी फार चांगले िागतात.’ िवहनी 

म्हणाल्या. ‘मी रोज पत्नीबरोबर सकाळी जोडीजोडीने मॉवनांग िॉकला जातो बरं विजयाताई.’ अनंतराि 

हसून म्हणाले. 

‘‘उज्ज्वलाताईंबरोबरची एखादी हृदयस्पशी आठिण सांगा ना’’ मी म्हटले. तसे अनंतराि म्हणाले, 

‘‘२०१२ मध्ये मी चालत असताना मला दम लागत असल्याचे जाणिले. मग मी स्टरेस टेस्टसाठी गेलो. 

ती पूणा करण्याआधीच दमलो. मग तपासणी आलीच हृदयाची! तर डॉक्टर म्हणाले, तीन ब्लॉक्स 

आहेत. बायपास सजारी करािी लागेल. मी वहम्मत धरली. म्हटले करून टाका! असा मी फार मोठ्या 

सजारीला सामोरा गेलो वन यशस्वीपणे, वहच्या प ण्याईने, त्ातून स खरूप बाहेर पडलो. क ल्यााच्या 

कोवहनूर इस्थस्पतळात माझे ऑपरेशन पार पडताना सारी धािपळ उज्ज्वलाबाईनी केली. नंतर आठ 

वदिस घरी सेिा-श श्र षा-सं्पश्चजंग सारे सारे पे्रमाने केले. या आठिणी मला विसरताच येणार नाहीत.’’ 

कोशिाड.मय हा अनंतरािांचा हातखंडा आहे. महाराष्टर  राज्य सावहत् आश्चण संसृ्कती मंडळासाठी त्ांनी 

अपार मेहनत घेऊन ‘विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान कोश’ डॉ. बाळ फोडंके यांच्यासह संपावदत केला. मी तो 

िाचलाय. अप्रवतम गं्रथ आहे. त्ाश्चशिाय वििेक साप्तावहकासाठी िैज्ञावनकांचा चररत्रकोश आश्चण 

वदल्लीच्या विज्ञान प्रसार संस्थेसाठी विखंडात्मक १८३० ते १९५० या काळातील मराठीतील 

विज्ञानविषयक लेखन हे कोशही त्ांनी डॉ. बाळ फोडंके आश्चण डॉ. वििेक पाटकर यांच्यासह अन क्रमे 

संपावदत केले आहेत. अनंतरािांचे विज्ञान पररषदेतील विज्ञान प्रसाराचे काया इतके प्रचंड आहे की ते 
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प्रमेळ वपता 

 

 

प्राची अप्पांची लाडकी लेक. वतच्याशी संिाद साधला तेव्हा ती म्हणाली, “आमचे अप्पा अवतशय 

प्रेमळ आहेत. मी आश्चण माझा भाऊ समीर या दोघांशीही त्ांचा आमच्याशी फार लहानपणापासून 

स संिाद आहे. आम्हांला जेिताना ते अनेक गोष्टी सांगत असत. कधी ते प राणातले दाखले असत, 

तर कधी महान लोकांची जडणघडण सांगत, तर कधी ितामानपत्रातील बातम्यांिर भाष्य करीत. 

आमच्या मनाची मशागत त्ांनी उत्तम केली. इतकी सकारात्मक ऊजाा त्ांनी आमच्यात परािवतात 

केली, की काही विचारू नका. आमच्यातला संिाद, आमचे व्यविमत्व घडिण्यास अतं्त उपय ि 

ठरला.” 

मला हे प्राचीचे बोल आजच्या पालकांसाठी खूप महत्त्वाचे िाटतात. सदा क ठल्यातरी 

अॅपमध्ये ग रफटलेल्या म लांना आई-बापांचे वकती आकषाण आहे? संिाद हरित चालल्याचे हे 

लक्षण नाही का? प्राची प ढे म्हणाली, “अप्पांनी कधीही हेच शीक असा आग्रह धरला नाही. मला 

नाही आश्चण माझ्या भािालाही नाही. त्ाम ळे आमच्या आिडीचे श्चशक्षण आम्हांला घेता आले. 

आपली स्वप्ने कधी त्ांनी आमच्यािर लादली नाहीत. काही पालक म लांच्या रूपाने प न्हा आपल्या 

स्वप्नांचे अप रे इमले प रे करू पाहतात. अप्पा यांतले वबलकूल नाहीत.” वतच्या प्रेमवििाहाबद्दल ती 

म्हणाली, “अप्पांना माझ्या वमत्रांची मावहती होती. त्ांतला ओम जरा जास्त िेळा घरी येतो हेही 

त्ांच्या नजरेतून स टले नव्हते. मी आवका टेक्ट झाल्यािर आई-अप्पांनी स्थळे बघायची का, असे 

मला विचारले. मी म्हटले ‘नको. माझा जोडीदार मी वनिडला आहे.’ त्ािर अप्पा वमस्कीलपणे 

म्हणाले, ‘तो ग जराथी का गं?’ म्हणजे ओम मचांट बरं! आता ओम वन विद (माझा निरा आश्चण 

म लगा) दोघेही आई वन अप्पांचे खूप लाडके आहेत. विदला गोड खूप आिडते, मग काय, अप्पा 

वन विद आज काय गोड खायचे असे ग प्त पॅ्लन करीत असतात. जािई मात्र वतखटया आहे. त्ाच्या 

आिडीचे सणसणीत पदाथा आई आिडीने बनिते. आम्ही नव्या म ं बईत स्वत:चे घर घ्यायचे ठरिले 

तेव्हा आमच्या अप्पांनी फार पटकन आम्हांला मोठी आश्चथाक मदत केली. आम्ही अथाातच ती 

कजारूपाने घेतली आश्चण आता ती रक्कम परतही करीत आहोत. पण अप्पा पैशाची वफकीर फार 

करीत नाहीत, हेच खरे. त्ांना कें ि सरकारचा उत्तम विज्ञान प्रसारक म्हणून १९९९ सालचा एक 

लक्ष रुपयांचा प रस्कार वमळाला, तर त्ांनी त्ातली ३५,००० रुपयांची देणगी मराठी विज्ञान 

पररषदेस वदली, ३०,००० रुपये आमच्या सिाांच्या विमान प्रिासासाठी खचा केले आश्चण उरलेले पैसे 

त्ांनी मराठी विज्ञान पररषदेच्या लोकांना आश्चण नातेिाइकांना पाटी देण्यात खचा केले. स्वत:च्या 

गाठी काही बांधले नाहीत. म्हणजे पाहा, आमचे भाग्य म्हणून अप्पांसारखा वपता लाभला.”  

प्राची (देशपांडे) मचांट 
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पाहून मला िाटते, देशपांडे 

सरांना पद्मश्री हा वकताबही 

श्चथटा आहे. सरांना मानाचा 

फाय फाउंडेशन प रस्कार 

वमळालाय. 

त्ांना विज्ञान प्रसाराच्या 

कामासाठी वदला जाणारा 

‘उत्तम विज्ञान प्रसारकाचा’ एक 

लक्ष रुपयांचा प रस्कार एका 

िषी एकाच व्यिीला वदला 

जाणारा एकमेिावितीय प रस्कार 

वमळाला आहे. समाजामध्ये 

विज्ञानाची आिड वनमााण 

करािी या हेतूने जीिनभर जी 

धडपड सर करीत आहेत त्ास सलाम करािासा िाटतो. 

माझी मोठी म लगी प्राजिा ही एक चांगली वन हाडाची डॉक्टर आहे. ती नेहमी म्हणते, ‘आई काही 

माणसे स्वत:विषयी फार बोलतात. त्ांचे काम ‘वकती’ हे फारदा उशीरा लक्षात येते. पण काही माणसे 

न बोलता सतत काम करतात वन त्ांच्या कामाबद्दल जग बोलते. मला द सऱ्या प्रकारचेच माणूस 

व्हायला आिडेल.’ अतं्त आनंदाने मला सांगािेसे िाटेल की अनंतराि द सऱ्या प्रकारात मोडतात, ज े

अबोलपणे सतत काम करतात वन त्ा कामाबद्दल जग बोलते. गं्रथाली या नािाजलेल्या प्रकाशनाने 

अ.पां. देशपांडे यांचे ‘मराठी विज्ञान पररषद - नाबाद ५१’ हे प स्तक न कतेच प्रकाश्चशत केले आहे. हा 

गं्रथ सरांच्या कष्टांची आपल्याला पूणा कल्पना देतो. मला तर िाटते ईश्वरी योजनेप्रमाणे इत के प्रचंड 

काम याच माणसाच्या हातून व्हायचे होते. डॉ. जयंत नारळीकर यांनी एके वठकाणी म्हटले आहे, ‘‘९९ 

टके्क प्रयत्न आश्चण १ टक्का नशीब असेल तर कोणताही अिघड पल्ला पार करता येतो.’’ 

अनंतरािांच्या बाबतीतही ते सत् आहे. क मार केतकर म्हणतात त्ाप्रमाणे ‘‘अनंतरािांसारखे मविपचे 

वनस्पृह कायाकते म्हणजे संस्थेचे वफक्क््ड वडपॉश्चझट!’’ 

कोणतीही जावहरातबाजी न करता वनरलसपणे काम करणाऱ्या या कायाकत्ााला माझे दोन्ही कर जोड नी 

िंदन. सर, त म्ही खूप जगा. वनरामय आय ष्य त मच्या िाट्याला येिो. 

त मच्यासारखी माणसं हेच तर आपल्या समाजाचे अलंकार! आभूषण! अनमोल ठेि. 

जीिेत शरदा: शतम्. अनंतराि! अस्त ! श भम भित !  

 

१९९९ सालचा उत्तम विज्ञान प्रसारकाचा कें ि सरकारचा प रस्कार 

घेताना- प्रा. म रली मनोहर जोशी (विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री) यांच्या हस्त े

डॉ. विजया िाड 

विश्वस्त,  

मराठी विज्ञान पररषद 
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१५ वडसेंबर २०१७! अनंत पाडं रंग देशपांडे यांचा ... म्हणजेच ‘विज्ञान’ या आपल्या आराध्य दैिताची 

– तन, मन, धन िेचून अनन्साधारण भिी करणाऱ्या एका विज्ञान िारकऱ्याचा ७५ िा िाढवदिस! 

समजायला लागल्याच्या ियापासून ते आजतागायत सतत विज्ञान जगणारे आश्चण सदैि जनात आश्चण 

मनात िैज्ञावनक दृवष्टकोन जपणारे ‘अपां.’! अथाात मी काही त्ांना माझ्या लहानपणापासून ओळखत 

नव्हते. साधारणपणे १९९९ च्या दरम्यान माझी आश्चण त्ांची ओळख झाली. तेव्हापासून अगदी 

आजपयांत मी जेव्हाजेव्हा त्ांना भेटले, तेव्हातेव्हा मी त्ांना नव्याने ओळखत गेले. प्रत्ेक भेटीत 

त्ांच्या स्वभािाच्या अनेक पैलूं पैकी एखादा निा पैलू समजतो आश्चण आय ष्याबद्दल खूप काही श्चशकिून 

जातो. 

वनखळ, श द्ध विज्ञानप्रसारचं काम कोणी करतं का? याचा शोध घेत असताना मला कोणीतरी मराठी 

विज्ञान पररषदेविषयी सांवगतलं. मी मोठ्या आशेने पररषदेच्या विज्ञान भिनाच्या पायऱ्या चढले आश्चण 

माझी अ.पां. देशपांडेची पवहली भेट झाली. माझ्या मनातील आशेला आश्चण एकूणच माझ्या आिडीचं 

आय ष्य जगण्याला वदशा वमळाली. तेव्हा रुपारेल महाविद्यालयाच्या बाहेरचं जग मी अश्चजबात पावहलं 

नव्हतं आश्चण विज्ञान क्षेत्रात काम करण्याचा उत्साह असताना पण नेमक काय करायचं याची तसूभरही 

कल्पना नसताना, मी ‘अपां.’ च्या सहिासात आले. त्ांनीही मोठ्या ‘बेरकी’पणाने मला पररषदेच्या 

कामात रमण्याच्या अनेक संधी देण्यास स रूिात केली. ‘बेरकी’पणाने हा शब् िापरण्यामागेही एक 

महत्त्वाची आठिण आहे. ‘अपां.’ नी तसा माझा ‘सो कॉल्ड’ इंटरव्ह्यू घेतलाच होता. एक वदिस 

पररषदेच्या लायब्ररीमध्ये ‘अपां.’ आश्चण शरद नाईक सर बसले होते. ती माझी आश्चण नाईकसरांची 

पावहली आश्चण शेिटचीच भेट! द दैिाने नाईक सर मला प न्हा कधी भेटले नाहीत आश्चण त्ांच्यासारख्या  

वनखळ विज्ञानप्रेमीकडून काही श्चशकण्याची माझी संधी हुकली. असो! तर ‘अपां.’ नी माझी 

नाईकसरांशी ओळख करून वदली, “ह्या डॉ. मानसी राजाध्यक्ष... पररषदेच्या कामात मदत करायची 

डॉ. मानसी राजाध्यक्ष  

‘अनंत’ विज्ञान िारकरी! १८ ‘अनंत’ विज्ञान िारकरी! १८ 
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त्ांची इच्छा आहे.” नाईक सरांनी त्ांच्या नेहमीच्या स्टाईलने आश्चण मोठ्या कडिटपणाने म्हटलं, 

“असे खूप जण म्हणतात...” आश्चण ताबडतोब ‘अपां.’ उदगारले, “नाही हं, हे मडकं मी िाजिून 

घेतलंय.” मी थक्क होऊन ‘मविप’ च्या या दोन्ही मानद कायाािाहांकडे पाहतच रावहले. समाजासाठी 

मोठ्या नेकीने काम करणाऱ्या या संस्थेला अगदी आपला जीि मानून; स्वत:चा काही िैयविक स्वाथा 

नसतांना, संस्थेसाठी काम करणाऱ्या मंडळीना पारखून घेणारे संस्थेचे एिढे वनरपेक्ष आश्चण सडेतोड 

पदाश्चधकारी मी माझ्या आय ष्यात पवहल्यांदाच पहात होते. तो वदिस मला एका िेगळ्या विश्वात घेऊन 

गेला. माझ्या आय ष्याला एक िेगळं िळण देऊन गेला. 

माझ्याविषयी ‘अपां’ आश्चण नाईक सरांमधे्य झालेला संिाद, पवहले काही क्षण द खािणारा असला तरी 

नीट विचार केल्यािर खूप काही श्चशकिणारा होता. त्ानंतरही गेल्या अनेक िषाांत ‘अपां’ कडून 

श्चशकण्यासारखे खूप क्षण आले. वकंबहुना तसे क्षण मी त्ांच्याबरोबरीच्या प्रते्क भेटीत शोधत राहते. 

मला पटलेल्या आश्चण न पटलेल्या गोष्टीबंद्दलही मी ‘अपा’ं शी मोकळेपणाने बोलते, अनेकदा अनेक 

प्रकारच्या उलटस लट चचाा करते, अनेकदा त्ांच्याशी िादही घालते! त्ा सगळ्या मंथनातून अनेक 

विचारांची रतं्न माझ्या हाती लागतात आश्चण ती माझ्या मनात अगदी जपून ठेिते. 

माननीय गोिारीकर सर आश्चण नारळीकर सर यांची आकाशिाणीसाठी म लाखत घेतांना तयारी कशी 

करायची इथपासून ते विज्ञानप्रसाराच्या एखाद्या कायाक्रमचं अचूक आश्चण उत्तम आयोजन कसं करायचं 

इथपयांत; पररषदेमध्ये एखादी िस्तू विकत घेताना आपण समाजाचा पैसा िापरत आहोत, तेव्हा तो 

योग्य रीतीने िापरला गेला पावहजे, यासाठी कसा विचार करायचा इथपासून पररषदेच्या व्यासपीठािरून 

आपण अद्ययाित माध्यमांचा िापर विज्ञानप्रसारासाठी कसा करू शकू इथपयांत. ‘अहोरात्र’ अतं्त 

आनंदाने आश्चण वततक्याच शांतपणे ‘अपां’ ना मी काम करताना जिळून पावहलंय. ‘अहोरात्र’ शब्ाचा 

अथाच म ळी त्ांच्याबरोबर काम करताना कळला. मी ‘अपा’ं बरोबर अनेक प्रिास केले. टरेनमध्ये अगदी 

झोपेपयांत पररषदेच्या इवतहासातले अनेक महत्त्वाचे टप्पे, अनेक प्रसंग, अनेक मान्िरांचे वकिा 

िैज्ञावनकांचे उत्तम वकस्से.... ‘अपां’ नी माझ्या शरीरातल्या पेशी-पेशीमंध्ये ‘मविप’ आश्चण पयाायाने 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन रुजिण्याची संधी एक क्षणही सोडली नाही. सतत ‘मविप’ चे श्चचंतन आश्चण मनन 

हा त्ांच्या स्वभािाचा एक अविभाज्य भागच आहे. तसंच मातब्बर िैज्ञावनकांपासून ते विज्ञान क्षेत्रात 

अगदी छोटसं काम करणाऱ्या एखाद्या सामान् कायाकत्ााशी बोलणं हाही त्ांच्यासाठी समाधानाचा 

विषय असतो. 

‘िेळे’ चा पक्का वहशोब ठेऊन प्रते्क क्षण विज्ञानासाठी ‘एनॅ्कश’ करणे यात तर त्ांची हातोटी! ‘िेळ 

कशी पाळािी’ हेही त्ांच्याकडून श्चशकण्यासारखं! एकदा आम्ही ताडदेिला माननीय माधि चव्हाण 

यांच्या भेटीला जायचं ठरिलं होत. चव्हाण सरांना पररषदेच्या विश्वस्तपदासाठी विनंती करायची होती. 

सकाळी दहा िाजताची िेळ ठरली होती. मी पािणे दहाला चव्हाणसरांच्या कायाालयात पोचले आश्चण 

बाहेर सोफ्यािर ‘अपां’ ची िाट बघत बसले. बरोबर दहाला दोन वमवनटं असतांना ‘अपां’ आले. मला 

त्ांनी “त म्ही कधी आलात?” असं विचारलं आश्चण म्हणाले, “मी क ठेही शक्यतो अगदी नेमक्या िेळीच 

पोहोचतो. इथंही या पररसरात मी दहा वमवनटं आधी पोहोचलो होतो, पण मग मी इथे खाली फेरी 

मारून जरा आजूबाजूं च्या गोष्टीचंी मावहती घेतली आश्चण मग नेमक्या िेळी िर आलो.” एकदा 
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कोल्हापूरहून काही काम करून आम्ही टरेनने परत येत येतो. टरेन साडेसातला स टली. ‘अपां’ नी वतथे 

दोन वदिस केलेल्या कामाची कागदपतं्र टरेनच्या बाकािर मांडली. नंतर आम्ही दोघांनी साडेसात ते 

साडेनऊ या िेळेत दोन वदिसांच्या कामाचा संपूणा ररपोटा तयार केला. द सरा गमतीचा भाग म्हणजे 

सतत काम करत असताना स द्धा कधी काही मावमाक कोट्या करत तर कधी काही विनोदी प्रसंग सांगत 

ते कामाचं िातािरण नेहमी हसतं-खेळतं ठेितात आश्चण कामं करणे हा एक आनंदसोहळाच होऊन 

जातो. त्ांच्या ििशीरपणाचा आणखी एक नम ना म्हणजे ते स्वत: िेळ पाळतातच पण 

व्यासपीठासमोर बसून व्यासपीठािरून बोलणाऱ्या अतं्त मोठमोठ्या व्यिीनंा स द्धा घड्याळाकडे हात 

दाखिून ‘आता आटपतं घ्या’ असा इशारा देताना मी ‘याची देही याची डोळा’ पावहलेलं आहे आश्चण 

त्ाचं मला प्रचंड कौत क िाटलेलं आहे. अशा प्रसंगी पररषदेच्या व्यासपीठािर आलेल्या मातब्बर 

व्यिीचा योग्य तो मान राखत असतांनाच, पररषदेच्या ‘काळिेळा’चं गश्चणतही त्ांनी कधी वबघडू वदलं 

नाही.                      

पररषदेसाठी अनेक माणसं शोधणं आश्चण जोडणं, जोडलेल्या प्रत्ेक माणसाच्या स ख-द :खाच्या प्रसंगात 

आिजूान सहभागी होणं, त्ाच्या क ट ंवबयांची आप लकीने विचारपूस करणे, यशाच्या प्रसंगी अश्चभनंदन 

करणे, या साऱ्या गोष्टी ‘अपां’ मोठ्या सहजतेने करत असतात. या सगळ्या गोष्टी लीलया करण्यामाग े

त्ांच्या स्वभािाचा आणखी एक पैलू उपयोगी पडतो ... तो म्हणजे ‘श्चशस्त’! त्ांच्या श्चखशातल्या 

कागदाच्या श्चचठोऱ्यांिर बारीकबारीक अक्षरांत केलेल्या कामाच्या नोदंीपासून ते विश्वकोशाच्या नोदंीपयांत 

साऱ्या गोष्टी कशा श्चशस्तशीर आश्चण ििशीर! 

मविपचं िावषाक अश्चधिेशन ही पररषदेच्या िावषाक िाटचालीतील महत्त्वाची घटना! अश्चधिेशन क ठेही 

असो, त्ाच्या आखणी-बांधणीपासून त्ात ‘अपां’ चा सहभाग! त्ातही ज्या विभागात अश्चधिेशन 

असेल वतथल्या लोकांच्या मतांचा सिान राखत, त्ांची स्वायत्तता अबाश्चधत राखत, स्वत:च्या मतांचा 

आग्रह न धरता, क ठल्याही गोष्टीचा मानापमान न बाळगता, विज्ञान अश्चधिेशन हा विज्ञान-प्रेमीचंा एक 

आनंद मेळािा आहे याची अतं्त सतका तेने जाणीि ठेित, अश्चधिेशानासाठी मदत विचारलीत तर 

कायाकताा म्हणून मी आहे आश्चण मदत नको असेल तर मी एक सहभागी श्रोता आहे, अशी अतं्त 

अिघड ‘संत श्चलत’ भूवमका ‘अपां’ सहज पार पडतात, कारण प्रते्क अश्चखल भारतीय मराठी विज्ञान 

अश्चधिेशन ही ‘अपां’ साठी ‘विज्ञानिारी’ असते. 

शरीरातल्या ‘ओत-प्रोत’ म्हणजे ‘इलेक्टरॉन-प्रोटॉन’ पातळीपयांत विज्ञान आश्चण ‘मराठी विज्ञान पररषद’च 

असलेल्या अ.पां. देशपांडे या विज्ञान िारकऱ्याला, अमृतमहोत्सिी िाढवदिसावनवमत्त माझ्या मन:पूिाक 

श भेच्छा आश्चण प ढची अनेक िषां मला त्ांच्याबरोबर काम करण्याची आश्चण त्ांच्याकडून आणखी 

अनेक गोष्टी श्चशकण्याची संधी वमळो हीच स्वाथी सवदच्छा!  

 

डॉ. मानसी राजाध्यक्ष 

कायािाह (२००० ते २०१३),  

मराठी विज्ञान पररषद  
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कोणत्ाही समाजात कायारत असलेल्या समाजोपयोगी संस्था त्ा समाजाची प्रवतष्ठा िाढित असतात. 

त्ांच्या त्ांच्या कामाच्या स्वरुपांिारे समाजाला प ढे नेत असतात. म ं बईच्या सांसृ्कवतक जीिनात म ं बई 

मराठी सावहत् संघ, म ं बई मराठी गं्रथसंग्रहालय, मराठी विज्ञान पररषद, मराठी पत्रकार पररषद, 

श्रद्धानंद मवहलाश्रम, यांच्याप्रमाणेच अनेक शैक्षश्चणक संस्थांचा सहभाग आहे. या संस्थांच्या उगम आश्चण 

इवतहासाकडे पावहलं, तर त्ा प्रते्क संस्थेच्या कायाकालािाश्चधत त्ा संस्थेला एक व्यिी आपला 

मजबूत आधार देत जगिताना वदसते.  

१९६० च्या दशकातील या घडामोडी त्ािेळी नोश्चसल पेटरो-केवमकल कंपनीमध्ये काम करणारे 

पंचविशीतील अंनतराि हे सिा पाहात होते. िास्तविक प ण्यातून इलेस्थक्टरकल आश्चण मेकॅवनकल 

इंश्चजवनअररंगचा वडप्लोमा घेतललेे अंनतराि एस्सोमध्ये नोकरीसाठी म ं बईला आले होते पण सरकारच्या 

बदलेल्या धोरणांम ळे त्ांची ती नोकरी आठ मवहन्ांतच स टली. अंनतरािांना कंपनीची हतबलता कळंू 

शकली आश्चण त्ाम ळे त्ांची वनराशा झाली तरी त्ांना िैफल्य आलं नाही. दरम्यान दोन िषा 

अंनतरािांनी िरळीला नोकरी केली आश्चण त्ानंतर ते नोश्चसलमध्ये गेले.  

१ वडसेंबर, १९६७ रोजी त्ांच्या ियाच्या २५ व्या िषी अंनतराि नोश्चसल पेटरो-केवमकल्समध्ये रुजू झाले. 

नोश्चसलमधलं जग अगदी िेगळं होतं. कारखान्ातल्या कामात वनरवनराळ्या कायापद्धती-श्चसश्चस्टम्स-

नोश्चसलचे भारतातले भावगदार शेल या जगविख्यात कंपनीने घालून वदल्या होत्ा. उत्तमाचा िेध घेणारी 

ही कंपनी. त्ांच्या विचार आश्चण अन भिातनं घालून वदलेल्या इंश्चजवनअररंग, वहशोबपद्धती, स रश्चक्षतता, 

अवग्नशमन, उपहारगृह, िैद्यकीय पद्धती उत्तमपणाची काय कमाल उंची गाठू शकतात याचा नम ना 

होत्ा. अंनतराि ते पाहून थक्क झाले, इथं आपल्याला खूप श्चशकायला वमळणार ही त्ांची खात्री झाली. 

आपल्या विभागात असलेली यंत्र, साम ग्री, िाहक पाइप चांगल्या स्थस्थतीत रावहले आहेत ना हे त्ांना 

पाहािं लागे. अंनतराि वतथल्या िेळाचं वनयमन करणारे आश्चण करिून घेणारे टाईम मॅनेजर होते. 

श्रीमती अचला जोशी 

अष्टभ ज १९ 
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एकीकडे नोश्चसलमध्ये वनरवनराळ्या विभागांत वमळणारा अन भि मनापासून आिडीने आत्मसात करत 

असताना १९६६ साली स्थापन झालेल्या विज्ञान पररषदेच्या संदभाातील िृत्तपत्रांतील प्रते्क बातमी 

अंनतराि िाचत असत. त्ांनाही विज्ञानाची कास होती. समाजाच्या आश्चण त्ाला उश्चजातािस्था देणाऱ्या 

उद्दयोगधंद्याबरोबरीनं संस्था जीिनाचं महत्व ते पूणापणे जाणत होते. समाजाला अशाप्रकारचं योगदान 

देणाऱ्या कोणत्ातरी संस्थेशी वनगवडत व्हायचं अंनतराि मनात योजून होते. त्ा दृष्टीनं काम करणाऱ्या 

संस्थांचा आश्चण त्ात काया करणाऱ्या व्यिीचंा द रून अभ्यास करत होते. 

नोश्चसलच काम आखीि असे. जे सकाळी आठ िाजता स रू होई, ते संध्याकाळी पाचला संपत असे. 

नोश्चसलच्या अश्चधकाऱ्यांची दर तीन चार िषाांनी द सऱ्या विभागात बदली होत असे. अंनतराि पवहल्यांदा 

नोश्चसलमध्ये लागले त्ािेळी वतथले बरेच कामगार शेतकरी होते. नोश्चसलचे भागीदार अरविंद 

मफतलाल यांनी आपल्या कारखान्ासाठी बऱ्याच शेतकऱ्यांची सलग जमीन विकत घेतली होती. 

त्ािेळी त्ांना वदलेल्या वकंमतीबरोबरच प्रते्क क ट ंबातील एक व्यिी आपल्या कारखान्ात कामािर 

घेण्याचं त्ांनी आश्वासन वदलं होतं. कारखाना स रू होताच मोठ्या संख्येनं ते कामािर भरती झाले ते 

अंनतरािांच्या विभागातच!  

ते गािरान शेतकरी - कोणािरच नागर संस्कार नव्हते. त्ांना श्चशक्षणाचा गंध नव्हता. जात्ा हुशार 

आश्चण चाणाक्ष, पण एकटाकी सातत्ानं काम करण्याची आश्चण कारखान्ात काम करायची श्चशस्त त्ांना 

माहीत नव्हती. त्ांना काम समजािून द्यािं लागे, हे अंनतरािांनी जाणल होतं. माणसं हाताळण्याची, 

त्ांच्यातले ग ण हेरून त्ांच्यातल्या ग णांचा विकास करून आपल्या कामासाठी उपयोग करून घेण्याची 

कला अंनतरािांना िश होती. हातातलं काम ठरल्या िेळात संपिण्याची त्ांनी सिाांना सिय लािली. 

बालियातील संस्कार 

प ण्यानश्चजकच्या श्चशरिळ गािात अतं्त व्य त्पन्न, स संसृ्कत हररपंत देशपांडे याचं िास्तव्य होतं. 

समाजचं देणं मानणारी सजग जाणीि असलेले आश्चण कलािंतांची जपणूक करणाऱ्या हररपंत 

देशपांडयांचं घर कला, विद्या आश्चण शास्त्र याचं माहेरच होतं. हररपंतांचे थोरले श्चचरंजीि पांड रंग आश्चण 

त्ांच्या पत्नी इंवदराबाई यांच्या पोटी, १९४२ साली अंनतरािांचा जि झाला. घरातल्या तीन वपढ्यांचे 

संस्कार त्ांची साथ करत होते. सिाच देशपांडयांना संगीताची आिड आश्चण गायकांबद्दल कमालीची 

आस्था! तरी अंनतरािांच्या मनािर संवगताचे श्चचरस्मरणीय, खोलिर संस्कार करण्याची ताकद असणारे 

अनेक उत्सि ि कायाक्रम घडत होते. त्ांचे िवडल संगीतप्रेमी! दरिषी ग रुपौश्चणामा आश्चण 

धनत्रयोदशीला रामकृष्णब िा िझे, अब् ल करीमखााँ , स रेशबाबू माने अशा सारख्यांची त्ांच्या घरात 

गाणी होत. भीमसेन जोशी, बसिराज राजग रु त्ांच्या संवगतातल्या उमेदिारीच्या ियात मवहना 

मवहना देशपांडय़ांकडे येऊन राहात. रोज दोनदा पाच-पाच तास संवगताचा ररयाज करत, घर 

नादब्रह्मानं भरून जाई. घरात नांदलेल्या या संगीताच्या साम्राज्याचे अनंतरािांिर खूप खोलिर संस्कार 

झाले आहेत. तेव्हा अंनतराि मोठे होत असताना त्ा गोष्टीचंी अिीट गोडी त्ांना धन्ता देत होती. 

अशा अपाश्चथाि गोष्टीतला आनंद जागिताना मन समृद्ध होत जातं, तसं अंनतरािांचं बालियापासूनच 

होत गेलं. 
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अंनतराि स्वत:ही िेळेचं काटेकोर बंधन पाळून संध्याकाळी ५ िाजेपयांत काम संपिून त्ानंतर आपल्या 

आिडीचं िाचायला, संवगताच्या बैठीकीला हजेरी लािायला वकंिा काही स चलेलं श्चलहायला मोकळे 

होते. त्ाश्चशिाय शवनिार रवििार हाताशी होते. 

या स माराला आलेल्या एक बातमीनं अंनतरािांच लक्ष िेधून घेतलं. विज्ञानप्रेमी आश्चण मराठी भाषेचा 

साथा अश्चभमान असलेल्या श्री. मध कर नारायण गोगटे यांच्या मनात मराठी भाषेतून विज्ञानाचा प्रसार 

करण्याची जबरदस्त इच्छा होती. म ं बई मराठी सावहत् संघात त्ांनी काम केले होते. तेथे काम करताना 

काही बंधनं येतात हे ओळखल्यािर तेथून बाहेर पडून त्ांनी २४ एवप्रल, १९६६ रोजी मराठी विज्ञान 

पररषदेची स्थापना केली.     

श्री. गोगटे यांनी पररषद औपचाररकररत्ा चालिण्यासाठी वतची वनयमािली आखणारी घटना, स्वत:ची 

िास्तू, दर िषी संमेलन घेऊन िैज्ञावनक विचारांचा प्रसार करणे आश्चण स्वत:चं म खपत्र असणे या 

चत :स त्रीचा आधार घेण्याचं योजलं. गोगटे यांच्या विनंतीला मान देऊन त्ाकाळात धनं्वतरी मानले 

जाणारे विज्ञानप्रेमी डॉ. रा.वि. साठे यांनी मराठी विज्ञान पररषदेचं अध्यक्ष होण्याच मान् केलं. त्ांच्या 

नािानं या थोर कामाला सामाश्चजक प्रवतष्ठा वमळाली.  

पररषदेनं स्थापनेपासून लगेचच िावषाक संमेलनं घ्यायला स रूिात केली. त्ातील ठाण्याला भरलेल्या 

वतसऱ्या संमेलनाला अंनतरािांनी हजेरी लािली. आधीच त्ांना विज्ञानात रस होता आश्चण 

संमेलनातल्या विविध विषयांिर िेगिेगळ्या प्रकारे झालेला उहापोह पाहून अंनतराि मराठी विज्ञान 

पररषदेच्या कामाकडे ओढले गेले.  

या काळात अंनतरािांच्या पररचयाचे संसृ्कतचे श्चशक्षक रामकृष्ण बाके्र निशिी दैवनकात काम करत 

होते. १९७२ साली मराठी विज्ञान पररषदेच संमेलन कोल्हापूरला होतं. निशिीसाठी त्ाचं िृत्तांकन 

करायला जायची त्ांनी अंनतरािांना विनंती केली. अंनतरािांनी एक चांगला अन भि वमळेल म्हणून ती 

स्वीकारली आश्चण संमेलनचं उत्तम रसग्रहण केलं. वतथे त्ांना एक लाभ झाला. त्ांचा पररषदेच्या 

कायाकत्ाांशी पररचय झाला.  

गोगट्यांनी १९७० साली ताडदेिच्या एअर कंडीशंड माकेटमध्ये एक खोली भाड्यानं घेऊन पररषदेचं 

मध्यिती कायाालय स रू केलं. तोपयांत पररषदेचं नाि जनमानसात झाल्याम ळे सभासदांची संख्या िाढत 

होती आश्चण एकूण कामाचा व्याप िाढल्याने त्ांनी १९७३ साली प्रा. म.मो. मोघे आश्चण बी.ए.आर.सी. 

मधले डॉ. म.गो. श्चभडे यांना सहसश्चचि केलं. 

१९७३ सालच्या जानेिारीमध्ये दादरला पररषदेनं व्याख्यानमाला योजली होती. त्ािेळी संगीत आश्चण 

विज्ञान या विषयािर रा.वि. सोिनी यांचं व्याख्यान होतं. भाषणात सोिनी यांनी संगीताचा िनस्पती, 

झाडं यांच्यािर होणाऱ्या अन कूल पररणामांची चचाा केली. अंनतरािांनी त्ांच्या घरीच त्ांच्या िवडलांनी 

लाजाळूच्या िनस्पतीिंर केलेला प्रयोग अन भिलेला होता. त्ांनीही स्वत: या संदभाात अन भिलेले 

तपशील सांगून चचेला रंगत आश्चण कस वदला. अंनतरािांचं नाि मराठी विज्ञान पररषदेच्या क्षेत्रात 

पररश्चचत व्हायला लागलं होतं. 

मराठी विज्ञान पररषदेला जागा वमळािी म्हणून पररषदेने प्रयत्न स रू केले. त्ािेळी महसूल खातं श्री. 

बाळासाहेब देसाईंकडे होतं. त्ांनी त्ाकाळी काहीशा उपेश्चक्षत असलेल्या च नाभट्टी भागातील एका 
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१०,००० चौरस फ टाच्या ररकाम्या प्लॉटची जागा प्रवतिषी १,७६० रुपये लीजच्या भाड्याने वदली. 

जागा वनश्चित झाल्यािर अंनतरािांनी शासनाच्या संबंश्चधत खात्ाच्या लोकांबरोबर, १९७६च्या मे 

मवहन्ात प्लॉटचं मोजमाप करून जागा ताब्यात घेतली. आता त्ािर इमारत उभी राहायला हिी. 

संस्थाजीिन हे व्यिीजीिनापेक्षा दीघा असतं हे उघड आहे. संस्था सातत्ाने प्रगत व्हायला काळान सार 

वतच्यात बदल व्हािा लागतो आश्चण संस्था िधामान झाली की संस्थेच्या कामाला अनेक हात लागािे 

लागतात. असं असलं तरी एक म ख्य, संस्थेच्या कामात पूणापणे झोकून काम करणारा वदशादशाक 

कायाकताा प्रते्क वपढीत आला तर ती संस्था वनश्चितपणे प्रगत होत जाते. गोगट्यांनी लािलेल्या संस्थेचं 

रोप िाढायला लागल होतं. गोगटे आणखी बरीच िषा कायारत राहंू शकणारे होते, पण आपल्यासमोर 

एखादा विश्वासू, कामात झोकून काम करणारा वनस्वाथी कायाकताा आपण कायारत असतानाच तयार 

करायला हिा हे त्ांना कळलं होतं. 

१९७५ साली गोगट्यांनी पररषदेच्या कायािाहपदाचा राजीनामा वदला. त्ांचा बांधकामाचा उद्दयोगही 

िाढला होता. अंनतरािांसारखा विश्वासू खंदा कायाकताा वमळाला होता, श्चशिाय पररषदेशी त्ांचा लगाि 

राहाणारच होता. मात्र रोजच्या कामातून त्ांना म िता हिी होती. त्ांच्याजागी अंनतराि आले होते. 

अंनतरािांकडे मध्यिती आश्चण ईशान् म ं बई विभाग अशा दोन्ही कायाालयांची जबाबदारी आली. 

१९७८ च्या स मारास म ख्यमंत्री श्री. शरद पिार यांना भेटून त्ांच्याकडून पररषदेच्या श्चशष्टमंडळान े

म ख्यमंत्री वनधीतून एक लाख रुपयांचा धनादेश आणला. तशातच कायािाह शरद नाईक यांच्याकडून 

त्ांच्या क ष्ठरोगाशी संबश्चधत संस्थेला जागा पावहजे असल्याची मावहती कळली. त्ा संस्थेला परदेशाहून 

दरिषी काही लाखांची देणगी येत असे. पण त्ांच्याकडे कायाालयासाठी जागा नव्हती. पररषदेने 

त्ांच्याशी करार केला आश्चण मराठी विज्ञान पररषदेच्या प्लॉटिर एक बैठी इमारत बांधली. त्ातून 

१,८०० चौरस फूट बांधकाम झालं आश्चण पररषदेला ६०० चौरस फ टाची जागा वमळाली. 

प्रसारकामात व्याख्यानांचं वनयोजन करताना, िावषाक पररषद योजताना, संस्थेची इतर कामं वनपटताना 

मवहन्ांमागून मवहने गेले. बरेचदा इतका व्यस्त असलेला माणूस उत्तम कायाकताा ठरतो. अविचल 

वनषे्ठने केलेल्या कामाचं समाजात कौत कही होतं. क ठे सत्कार, क ठलं पाररतोवषक वमळताना व्यविगत 

यश वमळतं, पण यात क ट ंबाला िेळ वदला जात नसल्यानं ती एक बाजू लंगडी िाटते, त टक होऊन 

जाते. अनंतरािांचं असं झालं नाही. त्ांनाही क ट ंवबयांची ओढ असल्यानं त्ांनी पत्नीला आश्चण म लांना 

आपल्या कामात सामािून घेतलं. विज्ञान पररषदेचे सतत कायाक्रम, संमेलनं िगैरे चालूं  असत त्ांत ती 

वतघंही समरस होऊन कधी स्वयंसेिकांचं, कधी िातााहराचं तर कधी पडेल ते जबाबदारीचं काम करत.  

१९७५ साली अनंतरािांनी कायािाहपदाची सूतं्र हाती घेतल्यानंतर सात आठ िषां दर शवनिारी एक 

िाजल्यापासून सहा िाजेपयांत मध्यिती कायाालयातलं काम बघायला ताडदेिला ते जात. त्ािेळी चार 

पाच खोल्या पश्चलकडे असलेल्या गोगटय़ांच्या कायाालयात जाऊन त्ांच्याशी पररषदेसंबंधीचं्या 

वनरवनराळ्या समस्यांबद्दल चचाा करत.   

हळूहळू शरद नाईक आश्चण श्चचं.मो. पंवडत हे दोघेजणही कायािाह झाले. वतघांनी आपापल्या कामांची 

िाटणी केली. नाईक शाळा शाळांतून विज्ञानाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्ााना श्चशकिण्याच्या 

िेगिेगळ्या रीती शोधून वनरवनराळे प्रयोग करत असत आश्चण म ं बईतल्याच नवे्ह, तर म ं बईबाहेरच्याही 
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शाळांतून ते प्रयोग घेऊन जात. त्ा कामात ते मग्न राहायचे. पंवडतांचं काम होतं विज्ञान पररषदेच्या 

पवत्रकेबाबत. ती श्चसद्ध होऊन प्रतीचंं िाटप होईतो त्ांचं काम असे. पररषदेची उरलेली कामं, 

बांधकामािरच्या देखरेखी पासून, पैसे जमिणं, संमेलनाची तयारी करणे, निीन शाखा काढण्यासाठी 

प्रिास करणे, वतथल्या माणसांशी बोलणं करण,े सभासद करणे, पाहुणे आमंवत्रत करणे, जावहराती 

करणे, सभा भरिणं, त्ा संदभाातली अशी एक ना दोन, हजार कामं अनंतरािांच्या खात्ािर असत. 

नोश्चसलच्या नोकरीमधील शवनिार-रवििार हे दोनही स ट्टीचे वदिस अनंतराि पररषदेच्या कामात घालित 

असत.  

१९८० सालचं संमेलन संगमनेरला व्हायचं ठरलं आश्चण त्ासंदभाातली कामं व्हायला स रिात झाली. प्रा. 

भालचंि उदगािकरांनी अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचं मान् केलं. दोन िेळा संगमनेरला जाऊन तेथे 

कायाक्रमाची आखणीही झाली. आश्चण नोश्चसल कंपनीत अचानक काही देखभाल-द रुस्तीचं काम वनघालं. 

आपल्याला संमेलनाला उपस्थस्थत राहता येणार नाही हे अनंतरािांनी पररषदेत सांवगतले. संमेलनासाठी 

काम करणाऱ्या स्वयंसेिकांची द सरी फळी तयार होतीच श्चशिाय शरद नाईक आश्चण पंवडतही त्ांना 

मागादशान करायला होते. आपल्या गैरहजेरीतही संमेलन उत्तमप्रकारे पार पडल्याचा अनंतरािांना 

मनापासून आनंद झाला.  

पररषदेचा प्रसार िाढत होता. विज्ञानाचं आश्चण त्ाच्या प्रसाराचं महत्त्व जनतेतच नाही तर सरकार 

दरबारीही िाढलं होतं. विज्ञान पररषदेच्या इमारतीचा विस्तार व्हायला होता. जागेची अडचण आश्चण 

अश्चधक बांधकामासाठी परत पैशांची अडचण! सरकार-दरबारी मदतीची याचना करणे भाग होतं. 

त्ासाठी परत परत मंत्रालयात खेपा घालण्यात िेळ वमळेनासा झाला. श्चशिाय पररषदेच्या उज्ज्वल 

कायााची महती एव्हांना सिात्र पसरली होती. तेव्हा, प्रथम जागेची नड समजािून सांगणारा आश्चण 

स्थापत्विशारदाच्या खचााचं अंदाजपत्र सविस्तरपणे देणारा प्रस्ताििजा अजा करायचा आश्चण त्ािेळेचे 

पररषदेचे विश्वस्त जयंतराि नारळीकरांचं खचााच्या रक्कमेची मागणी करणारं पत्र त्ाला जोडून पाठिून 

द्यायचा असं ठरिलं. त्ाप्रमाणे नारळीकर यांच्या सहीने मंत्रालयात तपशीलिार पत्र पाठिलं. काही 

वदिसांतच उत्तरादाखल आलेल्या पत्रासोबत दहा लाखांचा धनादेश आला. ही अनंतरािांच्या 

नेतृत्वाखाली पररषदेने केलेल्या कायााने वमळिलेली विश्वासाहाता आश्चण नारळीकरांच्या सहीची प्रवतष्ठा 

यांना वमळालेली पािती होती, यात शंकाच नाही. ही रक्कम म ख्यमंत्री श्री. शरद पिार यांनी पाठिली 

होती. काळ होता १९९३ सालचा. 

त्ानंतर १९९५ सालाचा अन भि अगदीच िेगळा होता. त्ािषी इंवडयन एज्य केशन सोसायटीच्या 

प्रशस्त सभागृहांत बालविज्ञान संमेलन आयोश्चजत करण्याची योजना होती. राज्यभरातल्या शालेय 

ियातल्या असंख्य म लांना याचा लाभ होणार होता. महागाईच्या काळात, मोठ्या प्रमाणात आयोश्चजत 

केलेल्या संमेलनाला बराच खचा येणार होता. त्ासाठी सरकार-दरबारी १५ लाख रुपयांची केलेली 

मागणी मान्ही झाली. त्ा आधाराने संमेलनाचं आयोजन झालं. मवहन्ाभरात १५ लाखांसाठी सरकारी 

मान्ता असतानाही तीन लाख रुपयांचा एकच, पवहला आश्चण शेिटचाच धनादेश आला. त्ाबद्दल 

उरलेल्या रकमेची चौकशी केली असतां या बद्दल प ढे त म्ही काहीही विचारू नये असं फोनिरनं उत्तर  

वमळालं. बरे-िाईट सगळ्या प्रकारचे अन भि अनंतराि पचित होते.  
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नोश्चसल कंपनीची मालकी असलेल्या मफतलाल क ट ंबात मतभेद वनमााण होऊ लागल्याच्या बातम्या 

१९८७ पासून येऊ लागल्या आश्चण नंतर दहा िषाांनी कंपनीच्या सेिकिगाासाठी स्वेच्छा वनिृत्तीची 

घोषणा केली. १९६७ साली नोश्चसलमधे लागलेल्या अनंतरािांच्या नोकरीला ३० िषां झाली होती. या 

अिधीत नोश्चसलच्या अनेक विभागांतून काम करून अनंतरािांना अनेक कामांचा, माणसांचा आश्चण 

समस्यांचा अभ्यास करता आला होता. उलट, अनंतरािांनी अतं्त नेकीनं केलेल्या कामाचा 

नोश्चसलमधल्या सिा कवनष्ठ, िरीष्ठ िगाातल्या काम करणाऱ्या सिाांना मनोमन आदर होता. त्ांच्याकडून 

सिाजणं बरंच काही श्चशकली होती.  

अनंतरािांची म लं पदव्य त्तर श्चशक्षणात स्थस्थर झाली होती. त्ांच्या व्यविगत जीिनात एकप्रकारे स्थैया 

आलं असलं तरी विज्ञान पररषदेच्या कामाचा िाढता पसारा हिा तेिढा िेळ देऊनही प रे पडणारा 

नव्हता. श्चशिाय अनेक हौसेनं करायच्या गोष्टी वनिृत्तीनंतर करायच्या म्हणून बाजूला सारल्या होत्ा, 

त्ांना िेळ देऊन त्ांचा  प रेपूर आस्वाद घ्यायला हिा होता, जीिन सिाांगानं जगायचं होतं. सिा 

बाजूं नी विचार करून अनंतरािांनी १९९७ साली स्वेच्छा वनिृत्ती स्वीकारली. 

मराठी विज्ञान पररषदेतलं  महत्त्वाचं काम त्ांना साद घालत होतंच.  

आज वमतीला मराठी विज्ञान पररषदेच्या महाराष्टर ाच्या प्रते्क श्चजह्यात सरासरीने कमीतकमी दोन दोन 

शाखा वनमााण होऊन एकूण ७५ शाखा कायारत झाल्या आहेत.  

जानेिारी २०१६ मध्ये पररषदेचा स िणा महोत्सि झाला. मराठी विज्ञान पररषदेशी जोडले गेलेले सिा 

स्तरातले विज्ञानप्रेमी समभािनेनं एकत्र जमले होते. त्ात गेल्या पन्नास िषाांतील विज्ञान पररषदेच े

पदाश्चधकारी होते. गोगटयांनी स रिातीपासूनच ज्ञान-विज्ञान क्षेत्रातले त्ािेळचे अग्रणी आश्चण वनमाळ 

सामाश्चजक कीतीचे प्रज्ञािंत पररषदेशी जोडले होते. यशस्वी, स संसृ्कत स जनांना एकत्र आणून पररषदेची 

विज्ञानप्रसार, समाजप्रिणता आश्चण पारदशी, स्वच्छ कारभाराची ती प्रवतमा अनंतरािांनी प ढं चालिली. 

त्ांच्या सहजधमााशी तंतोतंत ज ळणारीच ही जीिनमूलं्य होती. त्ाम ळे अनंतरािांच्या कारवकदीत त्ाच 

तोडीची, िसंत गोिारीकर, जयंत नारळीकर, अवनल काकोडकर, प्रभाकर देिधर, ज्येष्ठराज जोशी अशी 

वनमोही नररत्न त्ांना संस्थेच्या मूधान्स्थानासाठी वमळाली. त्ांच्या सल्यानं मराठी विज्ञान पररषदेची 

प्रगवत आश्चण सामाश्चजक स्थान अबाश्चधत रावहलं. 

संस्थेच्या स िणामहोत्सि प्रसंगी बीएआरसीच्या विस्तीणा सभागृहात भव्य कायाक्रम झाला. गािोगािांहून 

विज्ञानप्रेमी प्राध्यापक, विद्याथी आश्चण श्चजज्ञासू २०१६ च्या जानेिारी मवहन्ातल्या तीन वदिसांच्या या 

सोहोळ्याला आले होते. पवहल्या काही जागांिर विज्ञानजगातले मानदंड असलेले नारळीकर, 

काकोडकर, आनंद किे, स हास स खाते्म, ज्येष्ठराज जोशी  बसले होते. त्ात जमलेली विज्ञानवनष्ठांची 

मांवदयाळी बघणं हाच एक नयनोत्सि होता. त्ा शारदेच्या प ण्यनगरीत, एिढया मोठय़ा प्रमाणािर 

आलेले वििद्जन पाहून आपण 'बहुत स कृताची जोडी' केली असािी म्हणूनच या सोहोळ्यात आपला 

सहभाग होतो आहे असं त्ािेळी भािवििश झालेल्या माझ्या मनाला िाटलं. आजही त्ाची आठिण 

होऊन मन भरून येतं. हा सोहळा 'याश्चच देही, याची डोळां' पाहायला संस्थापक म.ना. गोगटे हजर 

असायला हिे होते. असं राहून राहून अनंतरािांना आश्चण गोगट्यांनाओळखणाऱ्या माझ्यासारख्या 

वकत्ेकांना िाटलं असणार! गोगट्यांची तब्येत बरी नसल्यानं ते येऊं शकले नव्हते.  
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मराठी विज्ञान पररषदेच्या सगळ्याच सभासदांना हा धन्तेचा वदिस होता पण अनंतरािांच्या 

आय ष्यातला हा स िणााक्षरांनी श्चलवहला गेलेला कलशाध्याय असणार. ज्या संस्थेचं त्ांच्या ठायी 

श्चजिापाड मोल आहे, वतच्या प्रिासातल्या वकतीतरी स खद आठिणी त्ांच्या ममाबंधात असणार! विज्ञान 

वनष्ठा माणसाला स खद खाच्या पश्चलकडे नेते असं म्हणतात. त्ा सोहोळ्यात मी अनंतरािांकडे परत परत 

पाहात होते. सोहोळ्याच्या संयोजनासाठी घेतलेल्या अपार कष्टांचा लिलेशही त्ांच्यात नव्हता. ते 

अगदी नेहमीसारखेच वनगिी, साधे आश्चण वनलेप  वदसत होते.       

अनंतरािांचं िाचन अफाट आश्चण विविधांगी आहे. त्ाम ळे त्ांना चौफेर मावहती असते. मला त्ांची 

नेहमी मदत होत असते. मग संगीतातली काही मावहती, भूगोलातल्या एखाद्या नदीची लांबी वकती 

असेल, आयाभटाचा काळ काय, एखाद्या प स्तकाचा लेखक कोण अशी कोणत्ाही विषयातली मावहती 

हिी असेल, त्ा सिा प्रश्ांना क्षणभरात उत्तर वमळतं. आजकाल तर मी स्वत: विचार करून काही 

आठिायचा प्रयत्नही करत नाही. मी सरळ या ‘रेडी रेकनर’ला फोन करते. अचूक उत्तर वमळिते. इथंच 

ते थांबत नाही, काही िेळात ते श्चलश्चखत स्वरुपात माझ्याकडे येतं. 

अनंतरािांच्या िाचनात िगळ वनगळ नाही. सावहत्ातल्या कोणत्ाही प्रांतात त्ांचं िाचन होत असतं 

आश्चण िाचलेलं िज्रलेप होऊन मनात जागा घेऊन राहतं. ब्रम्हसूत्रांिरचं शांकरभाष्य वनणायश्चसंधू 

िाचताना विचारमग्न झालेले अनंतराि श्चचं.वि. जोशी वकंिा प .ल. देशपांडे यांची प स्तकं िाचताना 

मनमोकळेपणानं हसून दाद देत असतात. मोठय़ा लोकांची, लोकनेत्ांची चररतं्र त्ांच्या आिडीचा 

विषय असतो, पण रा.भा. पाटणकरांचा सौदंया शास्त्रीय विचार, अशोक रानडे यांचं संगीतातलं सौदंया 

शास्त्र, श्री.के क्षीरसागरांचे टीकावििेक, कवपलेश्वरीब िांनी श्चलवहलेलं अब् ल करीमखााँ  यांचं १००० पानी 

चररत्र ही प स्तकंही त्ांनी मोठया आस्थेनं िाचली आहेत. कविता, नाटकं, जे काही िाचनीय आहे ते 

हातात पडलं की त्ाच सजगतेनं आश्चण एकरुप होऊन ते िाचतात. भाषणं ऐकणं हा त्ांचा 

ज्ञानसाधनेशी ज ळलेला द सरा छंद. प ण्यात होणारी असंख्य भाषणं त्ांनी त्ांच्या विद्याथीदशेत जमेल 

तेव्हा ऐकलेली आहेत.  

सांसृ्कवतकदृष्टय़ा संपन्न आय ष्य जगणाऱ्या अनंतरािांकडे सांगण्याजोगं खूप आहे. मनात विषय 

खदखदायला लागला की तो कागदािर उतरायला लागतो. त्ांचे अन भि बोलीभाषेत सरसर कागदािर 

उतरायला लागतात. जीिनात आलेल्या अनेक व्यिीचंी रेखाटनं एखाद्या श्चचत्रकाराच्या क ं चल्याने 

अितरािीत अशी श्चचत्रमय होऊन जातात. कसदार लेखन हे अनंतरािांच्या प्रवतभेचा िेगळा आविष्कार 

आहे. गं्रथाली, राजहंसतफे त्ांची काही प स्तकं प्रकाश्चशत झाली आहेत. 

जे काम करािं ते उत्तमप्रकारे हा त्ांचा सहज स्वभाि ग ण! समाजानंही त्ांचं प्रते्क क्षेत्रातलं काम 

उचलून धरलं. सावहत् संघानं यािषी, १२ फेब्र िारी, २०१७ रोजी  िाशीला  महानगर सावहत् संमेलन 

आयोश्चजत केलं, त्ाचं अध्यक्षपद भूषिायला त्ांना सिानानं आमंवत्रत केलं. वनिडण कीनं, द सऱ्याशी 

स्पधाा करून एखादं अध्यक्षपद वमळिणं हे त्ांच्या स्वभािातच नाही. त्ांच्या विविध कायाक्षेत्रातले 

अनेक मान मरातब त्ांच्याकडे चालत आले. सावहत्ाच्या क्षेत्रात सावहत् संमेलनाचं अध्यक्षपद हा फार 

मोठा सिान आहे, तोही असाच, त्ांच्याप्रत आला! (यापूिी ही अध्यक्षपदं आचाया अते्र, वि.स. 

खांडेकर, ना.सी. फडके, क स माग्रज यांनी भूषिली होती.)  
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आज अनंतरािांची दोन्ही म लं स्वतंत्र झाली आहेत. आपापलं जीिन आश्चण व्यिसाय सांभाळत आपल े

मागा शोधत यशस्वी झाली आहेत. प्राचीनं एकमागी आवका टेक्क्चरचा मागा धरला, त्ात प्राविण्य 

वमळिून म ं बईच्या विकास आराखडय़ासारखी जोखमीची आश्चण वतच्या कामाच्या दजााची साक्ष देणारी 

कामं वतच्याकडे आली आहेत. कॅनडामधे स्थावयक झालेला समीर त्ाच्या सोशल माकेवटगंच्या क्षेत्रात 

आघाडीिर आहे. देशपरदेशी व्याख्यानं द्यायला त्ाला सिानानं आमंत्रणं असतात. दोन िषाांपूिी 

समीरचं त्ाच्या विषयािर एक आंतरराष्टर ीय स्तरािरचं प स्तक कोचीनला प्रश्चसद्ध झालं (सहलेखक नॅन्सी 

ली आश्चण प्रस्तािना वफलीप कोटलर). त्ािेळी त्ाचं भाषणही ठेिलं होतं. अनंतराि सहक ट ंब ते 

कौत क पाहायला गेले. समीरचं भाषण झाल्यािर सभागृहातले सिाजण टाळ्यांचा गजर करत आदरानं 

उभे रावहले. देशपांडे क ट ंबाला धन्-धन् झालं. तो आिेग पूणा होण्यापूिीच आयोजकांनी अचानक 

अनंतरािांना मंचािर बोलािून घेतलं. त्ांचा पररचय सभेत करून देऊन त्ांचाही सिान केला. 

समीरचे िडील म्हणून होणारी त्ांची ओळख हा अनंतरािांना त्ांचा सिान िाटला. (श्चशष्याद् इचे्छत 

पराजयम) हा अमृतप्रसंग अश्चभमानानं सांगत असताना अनंतरािांच्या चेहऱ्यािरले भाि 

िणानापलीकडले होते. 

अनेक िषां अविचलपणे विज्ञानािरच्या डोळस वनषे्ठनंच अनंतरािांच्या जीिनवनष्ठा बनल्या आहेत. 

देिािर, कमाकांडांिर त्ांचा अश्चजबात विश्वास नाही. विज्ञानाच्या खोलिर संस्कारांम ळे ते संपूणापणे 

नास्थस्तक बनले आहेत. देिाच्या अस्थस्तत्वािर त्ांचा जराही विश्वास नाही. मानिी शरीर, आपलं 

अस्थस्तत्त्व, अगम्य िाटणारा वनसगा, याची सिाांप्रमाणेच त्ांना उत्स कता असली, तरी जसजशा 

विज्ञानाच्या कक्षा रंुदाितील, तसतशी अव्यिाबद्दलची आपली श्चजज्ञासा प रिली जाईल, अगम्य 

िाटणारी रहस्य उलगडलेली वदसतील, ही त्ांची श्रद्धा आहे. त्ाम ळे अनंतरािांना जाणीिे-नेश्चणिेतल्या 

कशाचंही भय नाही. ‘सा विद्या या विम िये’ या अबाश्चधत सत्ाची प्रश्चचती त्ांना आलेली आहे. 

त्ाम ळे अनंतराि वनभाय आहेत, िैचाररक अंगानं म ि झालेले आहेत.  

ते स्वत: गात नाहीत पण संगीत त्ांना चांगलं कळतं. रात्री वदिसभराचं काम आटोपलं की 

झोपण्यापूिी काही काळ ते संगीत ऐकतात, भीमसेन जोशी, क मार गंधिा, मोग बाई क डीकर, केसरबाई 

केरकर अशासंारख्या संगीतसम्राटांच्या स रांत ते हरिून जातात. मग दैनंवदन कामं, त्ातल्या समस्या, 

आजूबाजूचं िातािरण, यांपासून ते अलग होतात. हे जग मागे पडतं आश्चण श द्ध संगीताच्या वनमाळ, 

अपाश्चथाि जगात ते सामािून जातात. तो अद्भ त अन भि त्ांचा सिा शीण घालितो, अिणानीय शांती 

वमळिून देतो. वतथं द सऱ्या कशालाही स्थान नसतं. 

द सऱ्या वदिसाची कामं आता उद्याच समोर येणार - आज नाहीत. 
 श्रीमती अचला जोशी 

विश्वस्त, 

मराठी विज्ञान पररषद 
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श्री. अ.पां. देशपांडे यांचा जि १५ वडसेंबर, १९४२ रोजी प णे येथे झाला. त्ांचा अमृतमहोत्सि १५ 

वडसेंबर २०१७ रोजी क डाळ येथे भरणाऱ्या मराठी विज्ञान पररषदेच्या िावषाक अश्चधिेशनास जोडून नामिंत 

िैज्ञावनकांच्या उपस्थस्थतीत साजरा केला जाणार आहे. यशिंतराि चव्हाण प्रवतष्ठानतफे आश्चण व्यिीश: 

माझ्यातफे अ.पां. देशपांडे ना दीघााय ष्य ि वनकोप आरोग्य लाभािे अशी या वनवमत्ताने श भेच्छा व्यि 

करीत आहे. 

माझा ि श्री. देशपांडे यांचा स्नेह गेल्या २५ िषाांपासून उत्तरोत्तर िृवदं्धगत झालेला आहे. त्ांच्या ि माझ्या 

जीिनक्रमात प ष्कळ साम्य आहे. त्ांच्याप्रमाणे माझाही जि प णे येथे झाला आश्चण आम्हां दोघांचे 

श्चशक्षणही प ण्यात झाले. त्ातून विशेष म्हणजे आमचे दोघांचेही माध्यवमक शालेय श्चशक्षण नूतन मराठी 

प्रशाळा या त्ाकाळी प्रख्यात असलेल्या शाळेत झाले. मी नमूवितनू १९५६ साली तर श्री. देशपांडे 

नूमवितूनच १९५९ साली एसएससी झाले. तो काळ आठिला म्हणजे शाळेतील अनेक श्चशक्षकांच्या 

आठिणी येतात. विशेषत: संसृ्कत रंगिून सांगणारे श्री. वि.मो. पंत, भारदस्तपणे मराठी श्चशकिणारे श्री. 

वि.ऊ. िैद्य, गश्चणत श्चशकिणारे श्री. ऋतूपणा धोडंो िैद्य यांच्या स्मृती आमच्या दोघांच्याही मनात ठळकपण े

आहेत. त्ाचबरोबर या शाळेचे आदरणीय म ख्याध्यापक श्री िा.मा. दबडघाि ि पयािेक्षक श्री. प .रा. िझे 

यांच्या आठिणी येतात. माझ्याप्रमाणेच श्री देशपांडे यांनीही शालेय जीिनात नाटकात काम केले होते. 

मात्र गमंत अशी की, मी नूमवित असताना त्ांची माझी गाठभेट झाली नाही.  

एसएससीनंतर मी स.प. कॉलेजमधे्य प्रिेश घेतला तर श्री. देशपांडे हे िावडया इंश्चजवनअररंग कॉलेजमधे्य 

गेले. परंत  याही काळातील एक समान धागा म्हणजे प ण्यातील स प्रश्चसद्ध वििान पंवडत गो.म. जोशी. 

आम्ही दोघेही त्ांच्याकडे िेगिगेळ्या िषाांत श्चशकायला जात होतो. पंवडत गो.म. जोशी यांची विित्ता 

अथांग होती. अनेक विषयांमध्य ेत्ांनी अभ्यासपूिाक प्रािीण्य वमळिले होते. असे म्हणतात की, त्ाकाळी 

प ण्यामध्ये ‘सायंवटवफक अमेररकन’ या विख्यात वनयतकाश्चलकाचे दोनच अंक येत असत – एक प णे 

विद्यापीठात आश्चण द सरा पंवडत गो.म. जोशी यांच्याकडे. असे अष्टपैलू वििान गश्चणत श्चशकविता श्चशकविता 

श्री. श.ग. काळे 

श्री. अ.पा.ं देशपाडें – एक जगस्थित्र  २० 
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आम्हांला इतर अनेक विषयांची ओळख करून देत असत. विविध विषयािंरील त्ांचे वतरकस भाष्य ऐकण े

हाही एक आनंदाचा भाग होता. मी प ढे गश्चणत विषयामध्ये पदिीचा अभ्यासक्रम घेतला तो केिळ त्ांच्या 

मागादशानाम ळे. श्री. देशपांडे यांना पंवडत गो.म. जोशी यांच्या विषयी आतं्वतक आदर ि ममत्व 

असल्याम ळे त्ांनी त्ांच्यािर एक खास लेख श्चलवहला आहे. 

प्रथम एक-दोन कंपन्ामंध्ये काम केल्यानंतर श्री. देशपांडे यांनी नोश्चसल (NOCIL) कंपनीत १९६७ त े

१९९७ असे ३० िषा काम केले आश्चण कंपनीला फारसे भविष्य नाही हे त्ांच्या चाणाक्ष नजरेन े

ओळखल्याने त्ांनी स्वेच्छा वनिृत्ती घेतली. मधं्यतरी, १९७२ मध्ये मराठी विज्ञान पररषदेच्या दादर 

विभागाने विज्ञान आश्चण संगीत अशी व्याख्यानमाला ठेिली होती. त्ामध्ये संगीताम ळे िनस्पतीची िाढ 

होते असे प्रा. रा.वि. सोिनी यांनी सांवगतले. त्ाला पूरक म्हणनू श्री. देशपांडे यांनी आपल्या िवडलांनी 

केलेल्या प्रयोगांची मावहती वदली. ती ऐकून पररषदेचे एक कायाकते श्री. र.श्चश. िाशीकर यांनी त्ांना 

विज्ञान पररषदेच्या कामामध्ये सामील करून घेतले. श्री. देशपांडे यांची वनयोजनपूिाक काम करण्याची िृत्ती 

आश्चण कौशल्य, तसेच इतरांशी स्नेहसंबंध जोडण्याची शैली याम ळे मराठी विज्ञान पररषदेच्या यंत्रणेत त्ांची 

प्रगती होत गेली. गेली ४२ िषे त्ांनी विज्ञान पररषदेचे कायािाह म्हणून काम केले त्ांना असनू 

विज्ञानप्रसारासाठी कें ि शासनाचा राष्टर ीय प रस्कारही वमळाला आहे. 

त्ांनी स्वत:च श्चलवहल्याप्रमाणे त्ांचे िडील धावमाक ि कमाठ होते. आई देखील घरामध्ये सिा सण-उत्सि 

िगैरे उत्साहाने ि श्रदे्धने करत असे. प ण्यात असताना श्री. देशपांडेपण मन लािनू पूजा करत असत. परंत  

नोकरी वनवमत्त म ं बईला आल्यािर देि प ण्यात रावहले ि श्री. देशपांडे यांचा पूजा आश्चण क ळाचाराचा संबंध 

स टून गेला. त्ाम ळे त्ांच्या विचारांत पररितान होत गेले आश्चण ते प णापणे नास्थस्तक झाले. एका अथाान े

विज्ञानप्रसाराचे काम करतांना जी ब वद्धप्रामाण्यिादी िृत्ती आिश्यक असते ती त्ांच्यामधे्य आपोआपच 

िाढत गेली. आज त्ांनी पूणापण ेविज्ञानप्रसाराला िाहून घेतले आहे ि भारतीय संविधानात िैज्ञावनक िृत्ती 

जोपासण्याचे जे मूलभूत काया विवहत केले आहे त्ाप्रमाणेच त्ांची िाटचाल चालू असते.  

यशिंतराि चव्हाण प्रवतष्ठान आश्चण मराठी विज्ञान पररषद या दोन्ही संस्थांमध्ये वनकटचे सहकाया गेली 

अनेक िषे आहे. श्री. देशपांडे विज्ञान पररषदेच्या सिा उपक्रमामंध्ये मनापासून लक्ष घालतात, मग तो 

उपक्रम गच्चीिरील शेतीचा असो वकंिा विज्ञान विषयक ऑश्चलंवपयाडचा असो. माननीय यशिंतराि चव्हाण 

यांच्या जि शताब्ीच्या िषाात त्ांनी एक नाविन्पूणा कल्पना लढविली ि महाराष्टर ामधे्य अनेक वठकाणी 

संरक्षण विषयक श्चशवबरे घेतली. त्ांना उत्तम प्रवतसाद वमळाला. आजही प्रवतष्ठानच्या ‘विज्ञानगंगा’ या 

उपक्रमात त्ांचे मोलाचे सहकाया वमळत असते.  

श्री. देशपांडे यांनी आपल्या वनरागस ि वन:स्वाथी िृत्तीम ळे आश्चण स्नेहपूणा स्वभािाम ळे हेिा िाटण्यासारखा 

लोकसंग्रह केला आहे. त्ाम ळे आज श्री. अ.पां. देशपांडे म्हणजे मराठी विज्ञान पररषद असे समीकरण 

लोकमानसात रुजलेल ेआहे. मराठी विज्ञान पररषदेच्या उत्कषाामध्ये पररषदेशी संलग्न असलले्या अनेक 

विख्यात िैज्ञावनकांचा सहभाग आहे, तसाच श्री. देशपांडे यांचाही आहे. त्ांच्यासारखा कायािाह असणे हे 

संस्थेच्यादृष्टीने अतं्त लाभदायक ठरलेले आहे. प ढील आय ष्यात त्ांची ि विज्ञान पररषदेची उत्तरोत्तर 

उन्नती होत रहािी ही श भेच्छा.   

 श्री. श.गं. काळे 

सरश्चचटणीस, यशिंतराि चव्हाण प्रवतष्ठान, म ं बई 
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िैचाररक क्षेत्रात सातत्ाने, श्चशस्तीने आश्चण प्रश्चसद्धीच्या झोतापासून दरू राहून वन:स्पृहपणे काम करणारी 

माणसेच आपल्या समाजातील वििेक आश्चण संसृ्कवत जपतात आश्चण समृद्ध करत राहतात. मला अशी 

बरीच माणसे माहीत आहेत. पण ‘बरीच’ असे म्हटले तरी एकूण समाजाच्या विशाल विस्तारात त्ांची 

संख्या कमीच असते. साधारणपणे ह्या व्यिीच संस्था उभ्या करतात आश्चण चालितात.    

अ.पां. देशपांडे अशा व्यिीमंधले एक. मध कर गोगटे या तपस्वी व्यिीच्या प ढाकाराने, सजानशीलतेने 

आश्चण त्ांच्यासारख्याच सहकाऱ्यांनी ‘मराठी विज्ञान पररषदे’ ची स्थापना केली. ज्ञान-विज्ञान प्रसार, 

श्चजज्ञासा आश्चण चौकस ब द्धीची प्रेरणा, आश्चण समाजाबद्दलची संिेदना सळसळती ठेिणे अशी उवदष्ट! 

पैसे, प्रवतष्ठा आश्चण प्रश्चसद्धी यापैकी काहीही वमळण्याची शक्यता या उवदष्टांपासून नाही. ‘अपां’ आश्चण 

‘सपां’ या बंध ं ची माझी ओळख होती पण ज जबी! स मारे २५ िषाांपूिी मी ‘महाराष्टर  टाइम्स’चा 

संपादक असताना ‘सपां’ विज्ञान, गश्चणत, िैज्ञावनक, निे-ज ने िैज्ञावनक श्चसद्धांत या विषयांिर लेख 

घेऊन येत असत. अवतशय कठीण विषय सोपा करून िाचकांपयांत पोचविण्याची त्ांची श्चजद्द विलक्षण 

असे. अनेकदा ते माझ्याकडून तेथेच लेख िाचून घेत आश्चण प्रवतवक्रया ि असल्यास सूचना विचारीत. 

‘सपां’ बरोबर कधी कधी ‘अपा’ं असत. मात्र ‘अपां’ची चचाा िृत्तपते्र, विज्ञान प्रसार आश्चण िाचक यांना 

कसे जोडता येईल यासंबंधी असे. ‘सपां’ लेखक आश्चण ‘अपां’ संघटक-कायाकताा-संयोजक! 

प ढे लोकसत्ताचा संपादक झाल्यानंतर त्ांच्या आश्चण माझ्या चचेतून दैवनकात विज्ञान-सं्तभ स रू करायचे 

ठरले. डोळ्यासमोरचा िाचक होता शालेय आश्चण महाविद्यालयीन विद्याथी आश्चण क तूहल जागृत 

असलेला िाचक. 

‘अपां’ कडून कधीही िेळ न च कता सं्तभ-लेख येत असे. िृत्तपत्रमाध्यमात िेळ आश्चण शब्संख्या या 

दोन गोष्टीचंी श्चशस्त पाळािीच लागते. ती ते पाळत इतकेच नवे्ह तर विषय कोणते वनिडायचे, त्ातील 

प्रयोगशीलता, िैज्ञावनक विचार ि श्चसद्धांत िाचकांपयांत कसे न्ायचे या सिा बाबीचंा विचार त्ांनी 

श्री. क मार केतकर 

‘अपा’ं – श्चशस्तवप्रय संघटक-कायाकताा-संयोजक  २१ 
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केलेला असे. 

प ढे त्ांच्याच आग्रहािरून मी ‘मविप’ चा विश्वस्त होण्याचे मान् केले. त्ा विश्वस्त-बैठकीमंध्ये जयंत 

नारळीकर, विजय केळकर, प्रभाकर देिधर अशी वदग्गज मंडळी असत. पण ‘अपां’ िर त्ाम ळे 

क ठलेही दडपण येत नसे. बैठकीचा ‘अजेंडा’ आश्चण प ढे कोणते कायाक्रम घ्यायचे याबाबत त्ांच्या 

मनात पक्की योजना असे. त्ा बैठका िेळेत संपत, कधीही रेंगाळत िा हेंदकाळत नसत. ‘मविप’ चे 

िावषाक समारंभ वकती नेटकेपणाने आयोजले जातात हे ज्यानंी पावहले आहे त्ांना पडद्यामागे राहून 

‘अपां’ वकती बारकाईने सिा गोष्टी पाहात असतात हे अन भिाला आलेले आहे.  

विविध स्वभािांच्या, विविध प्रकारचा काळ असणाऱ्या आश्चण विविध प्रिृत्तीचं्या माणसांना एखाद्या 

संघटनेच्या/चळिळीच्या स त्रात ओिणे फार कठीण असते. गोगटे या बाबतीत सिांकष श्चसद्ध आश्चण 

तज्ज्, तर ‘अपां’ अस्सल अन यायी! पण ‘अपां’ केिळ अन यायी नवे्हत. त्ांनी ‘मविप’ ला विज्ञानाच्या 

संक श्चचत व्याख्येपलीकडे नेले आहे. प्रश् शहर वनयोजनाचे असोत िा प्रदषूणाचे, श्चशक्षणाचे असोत िा 

सामाश्चजक भान ठेिण्याचे - ‘अपा’ं त्ात लक्ष घालतात. स लक्षणा महाजनांसारख्या शहर तज्ज् 

व्यिीला एका िावषाक अश्चधिेशनाचे अध्यक्ष करण्यात, डॉ. भान शालीचंा गौरि करण्यात, प्रो. श्रीराम 

अभं्यकरांचा ‘गश्चणती गौरि’ करण्यात आश्चण डॉ. बाळ फोडंके यांच्याकडून बौवद्धक-िैचाररक-िैज्ञावनक 

सहकाया घेऊन विज्ञान पवत्रका चालविण्यात – म्हणजे एकाच िेळेस अनेक गोष्टी करण्यात (मल्टी-

टास्थसं्कग) ‘अपां’ इतके तरबेज आहेत की त्ांना दोनपेक्षा जास्त हात असािेत आश्चण चोिीस तासांपेक्षा 

त्ांच्या वदिसात अश्चधक तास असािेत, असेच िाटते. 

त्ांच्या आय ष्याला अश्चधक तासच नवे्ह तर आणखी अनेक िषे वमळिीत अशा श भेच्छा!  
 

श्री. क मार केतकर 

विश्वस्त (२००६ ते २०११),  

मराठी विज्ञान पररषद 
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मराठी विज्ञान पररषदेच्या म ख्यतः पवत्रका आश्चण शहरी शेती या दोन प्रकल्पांमधे मी बराच काळ 

सवक्रय होतो. या वनवमत्तानं इतर मंडळीसंोबत अपांबरोबर बैठका होत. बैठका दीघा असत. कधी कधी 

दोनदोन वदिसांच्या. कधी अपांच्या घरी, कधी म ं बईबाहेर क ठं तरी, कधी पररषदेच्या कायाालयात.  

मराठी विज्ञान पवत्रकेचं रुप बदलणं आश्चण ती लोकवप्रय करणे असा प्रयत्न अपांनी केला. या प्रयत्नात 

नाना प्रकारची माणसं ग ं तिली. िैज्ञावनक होते, श्चशक्षक होते, इंश्चजवनयर होते, पत्रकार होते. प्रते्क 

माणूस म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकरण असे. तसं असतं आश्चण असायलाही हिं. प्रते्काचे कंगोरे असत. ते 

सिा सांभाळून मंडळीचंी मोट अपांनी बांधली. पवत्रका स धारली, माणसंही वटकिली. 

पवत्रका चालिणं म्हणजे एकीकडं पत्रकारी होती तर द सरीकडं त्ाचं अथाकारण होतं. सामान्तः 

विज्ञानासारख्या विषयाला िावहलेली आश्चण सािाजवनक वहताला महत्व देणारी पतं्र चालत नाहीत असा 

अन भि आहे. बैठकीमंधे पवत्रकेचं अथाकारण या विषयािर खडाजंगी होत असत. अपांनी मागा काढला. 

पत्रकारी बऱ्यापैकी होईल याची काळजी घेत घेत स्वतंत्रपणे अपांनी पवत्रका स्वतःच्या पायािर उभी 

केली. 

शहरी शेती हा विषय फार ग ंत्ाचा होता. प्रा. श्रीपाद अच्य त दाभोलकर हे या प्रयोगाचे प्रणेते होते. 

विज्ञान श्चशकिण्याचा पाया प्रयोगच असला पावहजे, असा त्ांचा आग्रह होता. गच्चीिरची शेती 

करताना न सती शेती करायची नाही तर तीत भाग घेणाऱ्यांना प्रयोग करायला लािायचे यािर त्ांचा 

भर होता. त्ात त्ांनी स्वतः विकश्चसत केलेली िैज्ञावनक श्चशक्षणाची पद्धतही होती. विज्ञान, प्रयोग, 

श्चशक्षण या तीनही गोष्टी समाजाच्या पररचयाच्या नाहीत आश्चण संघवटत श्चशक्षण क्षेत्राला तर त्ा नकोच 

असतात. 

शहरी शेतीचा द सरा महत्वाचा घटक होते डॉ. रमेश दोशी. ते यशस्वी उद्योजक आश्चण व्यिहारी होते. 

पण त्ांचं हे व्यिीमत्व त्ांनी झाकून ठेिलं आश्चण दाभोलकरांिरच्या वनषे्ठपायी ते शहरी शेतीत उतरले. 

श्री. वनळू दामल े

क शल समन्वयक अपा ं २२ 
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त्ासाठी त्ांनी भरपूर पैसे आश्चण िेळ वदला. दाभोलकरांच्या अगदीच विसंगत असे दोशी यांचे विचार 

होते. 

अपांनी दाभोलकर आश्चण दोशी यांना एकत्र आणलं. दोघांचे कंगोरे द लाक्षनू अपांनी दोशीचंी साधनं 

आश्चण दाभोलकरांचे अिश्चलया विचार यांची सांगड घातली. एक अद्भ त गोष्ट घडली. मोजक्या कां 

होईना लोकांना विज्ञान आश्चण श्चशक्षणाचा अन भि वमळाला, वपशिीत, मातीच्या वढगािर, विटकरांच्या 

चळतीिर, वपंपांमधे िाक्षांच ेिेल आश्चण भ ईम ग लोकांना पहायला वमळाला. जगभरात शेती आहे, शेती 

श्चशकिणाऱ्या चाकोरीसंस्था आहेत, पण प्रयोग आश्चण ज्ञानाचा मागमूस नाही. दाभोलकर आश्चण 

दोशीचं्या प्रयत्नानं विज्ञान श्चशक्षणाचा एक अद्भ त प्रयोग मराठी विज्ञान पररषदेच्या गच्चीिर श्चसद्ध झाला. 

सािाजवनक संस्था म्हटली की नाना प्रकारची माणसं वतथं येतात. प्रते्क माणसाच्या स्वतःच्या खोडी, 

अस्थस्मता, टोकाचे विचार असतात. प्रते्क माणूस सामान्तः स्वतःला  िेगिेगळ्या प्रकारे थोर माणूस 

मानून सािाजवनक कायाात येत असतो. प्रते्काला आपण इतरांपेक्षा िेगळे आश्चण बहुधा जास्त प्रतीचे 

आहोत असं खात्रीनं िाटत असतं. हे सारं व्यि करण्याचं एक स्वस्त साधन म्हणून सािाजवनक 

कायााकडं पावहलं जातं. वनरलसपणे सािाजवनक कायााकडं येणारी माणसं थोडीच आश्चण मोजकी 

असतात. तर अशी नाना प्रकारची माणसं पररषदेच्या कामासाठी एकत्र केल्यानंतर त्ांची मोट बांधणं हे 

फार कष्टाचं काम असतं. ही मोट चालित असताना स्वतःचे कल आश्चण कंगोरे यांची भर न घालता, ते 

आटोक्यात ठेिून काम प ढं सरकित रहाणं हे एक फार क्वश्चचत आढळणारं कसब अपांजिळ आहे. 

शहरी शेती अजूनही चालू आहे. विज्ञान पररषद पवत्रका अजूनही चालू आहे. याचं कारण अपां अजूनही 

श्चशल्लक आहेत. शरद नाईक, श्चचं.मो. पंवडत असे त्ांचे सहकारी श्चशल्लक नसल्याचं द ःख अपांना 

जरूर आहे, पण जे श्चशल्लक आहेत त्ांच्यासकट संस्था चालित रहाणं, संस्था प ढं नेणं, सतत निे 

प्रकल्प वनमााणं करणे हा उद्योग अपां अजूनही करत आहेत. पंच्चाहत्तर िषाांचे झाले तरीही. 

त्ांच्यासोबत काम केलं की बरंच श्चशकायला वमळतं. फ कटची श्चशकिणी. अथाात अपां कोणालाही 

फ कट काही देणार नाहीत. श्चशकिणी लािली की बदल्यात ते कामंही करून घेतात. ते श्चशकिणी 

घेणाऱ्याला कळतही नाही. 

छान चाललंय.  
 

श्री. वनळू दामल े

माजी संपादक,  

मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका 
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अ.पां. देशपांडे उफा  आम्हां सिाांसाठी अ.पां. ची ओळख नेमकी केव्हा झाली सांगता येणे कठीण आहे, 

असं नेहमीचं ग ळग ळीत िाक्य श्चलहून मी लेखाची स रूिात करणार नाही; कारण त्ांची ओळख नक्की 

केव्हा झाली हे मला नीट आठितं. आकाशिाणी म ं बई कें िािरुन ‘पररसर’ नािाची पयाािरण विषयक 

माश्चलका स रू होती. पवहलं िषा म्हणजे १ ऑक्टोबर, १९९५ ते ३० सप्टेंबर, १९९६ या एका िषाासाठी 

मराठी विज्ञान पररषदेनं (म.वि.प.) त्ासाठी दैवनक संवहता (पाच वमवनटांची म्हणजे स मारे ४५० ते ५०० 

शब्) प रिािी असं ठरलं होतं. तत्कालीन कें ि संचालक श्री. एस. िेण गोपाल रेड्डी याबाबत खूपच 

आग्रही होते. श्री. जयंत एरंडे तेव्हा उपसंचालक म्हणून रुजू झालेले नव्हते. ते काही मवहने नंतर, खरं तर 

१९९५च्या नंतर आले होते. डॉ. वकशोर क लकणी त्ािेळी विज्ञान विभाग सांभाळत होते. त्ानंतर 

माझ्याकडे या विभागाचा भार स्वतंत्रपणे सोपिून डॉ. क लकणी अश्चधक ‘महत्त्वाचा’ म्हणजे समन्वय 

विभाग सांभाळू लागले आश्चण मला कायाक्रम वनवमातीबाबत मागादशान करु लागले. त्ािेळी श्री. अ.पां. 

देशपांडे यांच्याशी माझा प्रथम संपका  आला. संवहता िेळेत उपलब्ध करून देण्याची समन्वयक म्हणून 

जबाबदारी त्ांनी स्वीकारली होती. आठिण करून दयािी अशी संधी मला लाभली नाही कारण अ.पां. 

ची व्यिस्थस्थत चोख, टापवटपीची कायाशैली, क ठलाही कागद वनणायािाचून ठेऊन दयायचा हे बहुधा 

त्ांच्या रिातच नाही. त्ात ‘नोश्चसल’ कंपनीमधील कॉपोरेट संसृ्कतीचा पररणाम आश्चण मूळ प णेकरी 

बाणा या दोघांचाही कदाश्चचत सहभाग असािा असं मला िाटतं. 

‘पररसर’ माश्चलका पूणा झाल्यानंतर मराठी विज्ञान पररषदेनं आकाशिाणी म ं बईच्या संबंश्चधत अश्चधकाऱ्यांचा 

एक छोटेखानी सत्कार समारंभ आयोश्चजत केला होता. त्ािळेी अ.पां.शी अश्चधक मोकळेपणानं चचाा 

झाली. त्ापूिी अंबरनाथला २८ एवप्रल, १९९६ ला म.वि.प.चा िधाापन वदन साजरा झाला होता. तेव्हा 

देखील त्ांच्याशी बऱ् यापैकी संपका  आला होता. निीन लोकानंा संस्थेशी जोडून घ्यािं असं त्ांच मत 

असल्याचं त्ािेळी प्रथम जाणिलं. नंतर हळ हळू मराठी विज्ञान पररषदेत माझं जाणंयेणं स रू झालं. 

श्री. शलैशे माळोदे 

तरुण विज्ञान प्रसारकाचें रोल मॉडेल : अ.पां. २३ 
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मराठी विज्ञान पररषदेच्या ‘पवत्रका’ या माश्चसकासाठी १९९५ चे ‘धनं्वतरी’ पाररतोवषक वमळालेले ज्येष्ठ 

अस्थस्थरोग तज्ज् डॉ. नंद ूलाड यांची म लाखत मी घ्यािी असं अ.पां.नी जे्यष्ठ पत्रकार श्री. वनळू दामलेंना 

स चविलं आश्चण मग तसं रीतसर पत्र देखील पाठविलं. त्ा म लाखतीनंतर पवत्रकेच्या संपादक मंडळाच्या 

बैठवकत माझा राबता िाढू लागला. त्ांनतर श्री. वनळू दामले यांच्या सल्लामसलतीतून अनेक निनिीन 

विषय ‘पवत्रके’तून आणण्याचं भाग्य मला लाभलं. अ.पां.चा या सिाांना पाठीबंा होता. अनके म खपृष्ठ 

कथा मी श्चलवहल्या.  

मराठी विज्ञान पररषदेच्या १९९६च्या िडोदरा (बडोदा), १९९७च्या मडगाि (गोिा) आश्चण १९९८च्या प णे 

येथील अश्चधिेशनांच्या कालािधीत अ.पां.च्या से्नहाचा मला खूप अन भि आला. मराठी विज्ञान पररषद 

त्ािेळी िृद्ध लोकांचा क्लब ठरतोय अशी माझी भािना होती. हे मी त्ांना िारंिार स्पष्टपणे सांवगतल े

आश्चण निीन रिास िाि देण्यासाठी अन कूल िातािरण हिं असंही स चविलं. अ.पां.नी माझं बोलणं 

बऱ् यापैकी गांभीयाानं घेतल्याचं त्ािेळी जाणिलं नाही, तरी प ढं संपादक मंडळ आश्चण कायाकारी मंडळ 

यांमधील काही बदलातून ‘इमेज मेक ओव्हर’चे त्ांचे प्रयत्न वदसायला लागल ेहोते. 

माझं विज्ञान लेखन देखील त्ाच स मारास म्हणजे १९९६पासून जोमानं स रू होतं. त्ाचिषी विज्ञान 

लेखकांची पवहली राष्टर ीय पररषद यशिंतराि चव्हाण कें िात भरली होती. अ.पा.ंनी विविध भाषक 

लेखकांच्या गटातफे सरकारला ज्या श्चशफारसी पाठिायच्या होत्ा, त्ांमधील मराठी लेखकाचं्या गटाच्या 

श्चशफारशी इंग्रजीतून मांडण्याची जबाबदारी माझ्यािर सोपविण्याचं कसब त्ांनी जाणीिपूिाक अंगी 

श्चभनिल्याचं जाणितं. या विज्ञान लेखकांचं राष्टर ीय कें ि (नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा - 

एनसीएससी) मराठी विज्ञान पररषदेच्या इटरास्टरक्क्चरमधे्य स्थापन करण्याचं ठरलं आश्चण अ.पां. त्ाच े

अध्यक्ष बनले. त्ानंतर २००० मध्ये प णे येथील आय कामध्ये एक आंतरराष्टर ीय पररषद आयोश्चजत 

करण्यात आली त्ाचे प्रोश्चसवडंग्ज इंगजीतून श्चलवहण्याची जबाबदारी त्ांनी माझी पत्नी मृणालकडे 

सोपिली. कॅसेटिरील ध्वनीम िणािरुन हे प्रोश्चसवडंग्ज तयार करण्याचं वकचकट काम पूणा करण्यासाठी 

त्ांनी मृणालला िारंिार प्रोत्सावहत केलं आश्चण मग सरतेशेिटी हे काम पूणा झालं.  

जेव्हा ‘पररसर’ माश्चलकेची स्वतंत्र जबाबदारी मी सांभाळली तवे्हा देखील त्ांनी लेखक म्हणून अगदी 

शेिटच्या क्षणी विनंती केल्यािरही डेडलाईन पाळली होती. आकाशिाणीिरुन प्रसारीत होणारे 

विज्ञानविषयक सिा कायाक्रमांकडे देखील त्ांचं बारीक लक्ष असे. अनेकदा ते त्ा त्ाविषयी माझ्याशी 

दरूध्वनीिरुन चचााही करत.  

विज्ञानविषयक कायाक्रमांची जबाबदारी हाताळण्याच्या माझ्या द सऱ् या कारकीदीमध्ये मी आकाशिाणीच्या 

स िणा अश्चभलेखागारात िैज्ञावनकांच्या रेवडओ आत्मकथनाची भर घालण्याचा वनणाय जयंत एरंडे सरांच्या 

अन मोदनाअंती घेतला. तेव्हा डॉ. िसंत गोिारीकर यांची म लाखत मराठी आश्चण इंग्रजीतनू अ.पां. 

देशपांडे यांनी घेतली. हा प्रकल्प खूपच महत्त्वाकांक्षी होता आश्चण रेवडओ आत्मकथनाच्या माध्यमातून तो 

खूपच यशस्वीही ठरला. डॉ. गोिारीकर त्ािेळी म.वि.प. चे अध्यक्ष नव्हते. २००४ या िैज्ञावनक जागृती 

िषााचे वनवमत्त साधून हा प्रकल्प प ढं नेण्यात आला. विज्ञानप्रसाराची एकही संधी न गमािणाऱ् या अ.पा.ं 

नी यात आकाशिाणीला उश्चचत सहकाया देण्याचा भरपूर प्रयत्न केला.  

विज्ञान कक्षाच्या जबाबदारीच्या द सऱ् या कारकीदीमध्ये मला व्यिस्थापकीय आश्चण प्रशासकीय 
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जबाबदाऱ् या खूप होत्ा. २००५ साली अ.पां. देशपांडे यांनी चाश्चळसाव्या म.वि.प. विज्ञान अश्चधिेशनाचे 

वनवमत्त साधून म ं बई आकाशिाणीच्या विज्ञान कक्षाचा सत्कार विज्ञान प्रसारातील योगदानाबद्दल घडिून 

आणला. श्री. जयंत एरंडे आश्चण मला या प्रसंगी ‘सिानकाऱ् यांशी बातचीत’ या कायाक्रमात सहभागी 

होण्याची संधी वदली. २००३ ते २००८ पयांत मी आकाशिाणीच्या विज्ञान विभागाची ध रा सांभाळली; 

त्ानंतर माझी साताऱ् याला बदली झाली. २००९ साली हैिाबादच्या सी.सी.एम.बी. संस्थेत भरलेल्या 

विज्ञान प्रसारकांच्या पररषदेतील सांसृ्कवतक कायाक्रमात प्रश्चसद्ध गायक संजीि अभं्यकर यांची ओळख 

आश्चण सूत्रसंचालन करण्याची जबाबदारी त्ांनी माझ्यािर सोपविली. तसंच ‘विज्ञान प्रसार’तफे 

आकाशिाणीसाठीच्या विषेश विज्ञान माश्चलकेत काही भाग श्चलवहण्यासाठी त्ांनी मृणालला बोलािल.े 

मराठीत ‘विज्ञान तंत्रज्ञान कोश’, ‘मराठी विज्ञान पररषद पवत्रके’चा भस्मांिरील विशेषांक, त्ांनतर 

डीव्हीडी वकंिा सीडी स्वरुपात विज्ञान-तंत्रज्ञान कोश काढणं अशा विविध प्रकल्पांसाठी अ.पां.चं 

प्रशासकीय आश्चण संघटनात्मक कौशल्य िाखाणण्याजोगं असल्याचा थेट अन भि मला घेता आला. 

रायपूरला २०१२मध्ये भरलेल्या विज्ञान पररषदेत त्ांनी मला ‘इनोवे्हशन अॅन्ड एनजी’ या सत्रामध्ये 

ग्रासरुटस् इनोवे्हशन्ससाठी एक प्रेझेंटेशन देण्याचं आमंत्रण एनसीएससी माफा त वदलं. रायपूरला 

त्ांच्याबरोबर गप्पा मारण्याची एक चांगली संधी वमळाली होती. त्ािेळी मी नाश्चशकला होतो. 

दरम्यानच्या काळात म ं बईहून सातारा, नाश्चशक, रत्नावगरी आश्चण प न्हा नाश्चशक अशी माझी वफरती होती. 

म.वि.प. शी माझा दैनंवदन संबंध कमीच झाला होता. तरीही अ.पां. मला बऱ् याचदा आिजूान फोन 

करीत. विश्वकोश मंडळाच्या विज्ञान विषयक नोदंीसाठी त्ांनी मला इ-मेल िारे कळिलं आश्चण माझा 

सहभाग स वनश्चितही करिला. 

अ.पां. तसे िकोहोश्चलकचं म्हणायला हिेत. मधे हृदयविकाराचा त्रास होऊन गेल्यािर त्ांनी िेग काहीसा 

कमी केला तरीही काम करण्याचं सोडलं नाही. आज मराठी विज्ञान पररषद आश्चण नॅशनल सेंटर फॉर 

सायन्स कम्य वनकेटसा इत्ादी अनेक संस्थांचा कारभार बघतानाच त्ांनी लेखन, भाषणािारे विज्ञान 

प्रसाराचं व्रत काही सोडलं नाही. 

मराठी विज्ञान पररषदेच्या एखादया उपक्रमास अश्चथाक हातभार लािण्याची माझी आश्चण मृणालची खूप 

इच्छा होती. अ.पां.शी याबाबत संपका  केल्यािर त्ांनी विचार करून उपक्रम स चविण्याचं मान् केलं. 

माझ्या सासऱ्यांच्या नािे आठिी-नििीच्या विद्यार्थ्ाांसाठीच्या विज्ञान परीक्षांसाठी पाररतोवषक देण्याचं 

त्ांनी स चविलं. त्ासाठी ११ फेब्र िारी, २०१७ ला आम्ही पररषदेत आलो. अ.पां.नी स्वतः जातीनं सिा 

प्रवक्रया पूणा करण्याकडे लक्ष वदले. 

इतकं बारीक लक्ष, सिा वडटेल्सचं भान लोकांना समजािून देत त्ांना बरोबर घेऊन संस्थेचं काया प ढं 

नेण्याची त्ांची हातोटी नेहमीच एक रोल मॉडेल म्हणून सिाांना प्रेरणादायी ठरत राहील यात िाद नाही. 

अ.पां.नी पंच्चाहत्तरी ओलांडली असली तरी त्ांचा सळसळता उत्साह अजूनही आमच्यासारख्या तरुणांना 

लाजविणारा आहे. अमृतमहोत्सिी अ.पां.ची म.वि.प.चे कायािाह म्हणून कारकीदा स िणामहोत्सिी होिो 

हीच सवदच्छा.  

 
श्री. शलैशे माळोदे 

विज्ञान लेखक आश्चण प्रसारक 
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मला अ.पां. देशपांडे यांचे पूणा नाि आत्ता आत्तापयांत माहीत नव्हते. हे अ.पां. आश्चण त्ांचे भाऊ 

स.पां. दोघेही जिळचे. दोघांच्या भेटी िेगिेगळ्या पण िारंिार व्हायच्या. दोघांना विज्ञान विषयाची 

आस्था - अपां. संघटनेच्या, कायाक्रमाच्या बाजूने अश्चधक जात आश्चण सपां. लेखन-संशोधनाच्या अंगाने. 

अपां. विलक्षण संघटना कायातत्पर आश्चण कायााक शलही. सपां. यांची ब द्धी शोधक. दोघेही त्ांच्या 

त्ांच्या कामात तपश्चशलांना पके्क. त्ाम ळे त्ांचे त्ांच्या कामाच्या बाबतीतील संदभा कधी च कणार 

नाहीत. अपां. यांच्या कायाकौशल्याम ळेच ‘मराठी विज्ञान पररषद’ उभी रावहली, बहरली, फ लाफळा ं

आली! मराठी विज्ञान पररषदेने गतिषी स िणामहोत्सि साजरा केला. अपां. त्ा पन्नासपैकी एकेचाळीस 

िषे पररषदेचे कायािाह आहेत. पररषदेची िास्तू जेिढी पक्की, दणकट आश्चण कायामग्न तेिढेच अपां. हे 

व्यिी म्हणून त्ा ग णांवनशी कामाला चोख आहेत. वकंबहुना उलटपणे, अपां. च्या त्ा ग णांम ळेच 

‘मराठी विज्ञान पररषदेची’ िास्तू सतत कायामग्न असल्याचे जाणिते असे म्हणणे जास्त उश्चचत ठरेल. 

अपां आश्चण सपां या बंधूं चा पररचय अथाातच ‘गं्रथाली’ त झाला आश्चण गं्रथाली आश्चण पररषदेत िाढला. 

अपां तर आमच्या ‘गं्रथाली-ज्ञानयज्ञा’ च्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते. त्ा िैमाश्चसक बैठका 

बऱ्याचिेळा एकनाथ ठाकूर यांच्या कायाालयात होत. तेथे अपां खेळकरपणाने सिा गोष्टी सांगत. ठाकूर, 

स भाष भेंडे, स रेशचंि नाडकणी हे अन् सदस्य गोष्टीिेल्हाळ, तर अरविंद वटकेकर गं्रथालयशास्त्रात 

म रलेले. अपांदेखील गमती सांगत, परंत  चचेच्या मूळ म द्द्यािरून हटत नसत. ते म द्द्यािर येऊन विषय 

प ढे नेण्याचा आश्चण बैठक िेळेत संपिण्याचा सतत प्रयत्न करत. त्ांच्या श्चशस्तीच्या अशा कटाक्षांम ळे 

त्ांच्या व्यविमत्त्वास भारदस्तपणा आला आहे. अपां यांना विज्ञान िगळता अन् अनेक विषयांतही रस 

आहे. संगीत, आय िेद हे तर त्ांचे लाडके! त्ांच्या संग्रही िामन देशपांडे यांच्या अनेक आठिणी 

आहेत. तसेच स.ह. देशपांडे हे त्ांचे द सरे काका. स.ह. हे श्चचवकत्सक ब वद्धिंत. अपां त्ा दोघांबद्दल ि 

एकूणच देशपांडे मंडळीबद्दल आस्थेने आश्चण आत्मीयतेने बोलतात. 

श्री. वदनकर गागंल 

‘मॅन विथ वमशन’! अ.पां. देशपाडें  २४ 
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पण त्ापैंकी अपां हे वमश्रणच िेगळे आहे. त्ांच्याजिळ हवकगती, वकस्से अगश्चणत, पण त्ांचे बोलण े

नेमस्त, म द्द्याला धरून ि म द्द्याप रतेच. त्ांच्या तोडंी अिांतर गप्पा येणार नाहीत. ज्या गोष्टी सांगतील 

त्ांना स संसृ्कततेचा, रश्चसकतेचा स्पशा. मी त्ांना ते पंचेचाळीस पन्नास िषाांचे  असल्यापासून पाहत 

आहे. ते सतत नीटनेटके ि सभ्य गृहस्थ – मॅन विथ वमशन असल्यासारखे त्ांचे ितान – पण 

अलीकडेच एक घटना घडली. अरुण साधूच्या मृत्ूनंतर अपां चा फोन आला, म्हणाले, ते सतरा िषाांचे 

असताना त्ांची ि साधूं ची पवहली भेट प ण्यात झाली होती. मग त्ांनी ती ज नी सिा हकीगत 

तपशीलिार सांवगतली, मी ऐकलीही, पण माझ्या मनी हाच प्रश्, की अपां सतरा िषाांचे कसे वदसत 

असतील? असेच साधे पण नीटनेटके कपडे घातलेले सभ्य, नेमस्त, स संसृ्कत? की त्ािेळी त्ांनी 

ियाला शोभेलसा चहाटळपणा, पांचटपणा केला असेल?  

वकस्से सांगणे ही त्ांची खाश्चसयत. अपांच्या लक्षातही राहते फार चांगले. ते अभ्यासकही उत्तम आहेत. 

त्ांच्या पंच्चाहत्तर िषाांच्या आय ष्यातील साडेसातशे वकंिा साडेसात हजार प्रसंग असे प स्तक सहजपणे 

वनघू शकेल आश्चण त्ामध्ये येणाऱ्या व्यिी कोण?... तर ए.पी.जे. अब् ल कलाम, रघ नाथ माशेलकर, 

अवनल काकोडकर, भीमसेन जोशी, बा. भ. बोरकर, क स माग्रज, स श्चशलक मार श्चशंदे अशी विविध 

क्षेत्रांतील शेकडो मातब्बर माणसे. मराठी माणसे आश्चण त्ांचे कायाकतृत्व हाही अपांच्या आस्थेचा 

विषय आहे. अपांना ती माणसे आश्चण त्ांच्या गोष्टी आठितात कशा? याचा सतत अचंबा िाटतो.   

अपांना ते हाडाचे िैज्ञावनक असल्याम ळे भौवतक जीिनाबद्दल खूप क तूहल असते. त्ाम ळेच त्ांना 

विविध विद्याशांखामधील घडामोडी जाणून घ्यायला, त्ांच्याशी जोडून घ्यायला आिडते. ते त्ात 

सामील होतातही पण औपचाररकता सांभाळून. रीतीप्रमाणे िागणे, उपचार सांभाळणे हा त्ांच्या 

ितानव्यिहारातील श्चशस्तीचा भाग आहे.  

अपां हे िृत्तीनेच विज्ञान प्रसारक असािेत. त्ाम ळे ते ‘मराठी विज्ञान पररषदे’ मध्ये एिढा प्रदीघा काळ 

वनयवमत ि मन:पूिाक काम करत रावहले. त्ांच्या त्ा कारवकदीत अनेक माणसे आली-गेली. अपांकडे 

त्ांच्या संबंधीच्या गोष्टीचंा संचय होत रावहला. मात्र त्ांनी त्ा गोष्टीचंा खूप सारा पररणाम स्वत:िर 

होऊन वदला नाही. ‘मराठी विज्ञान पररषदे’ चे जे ध्येय ठरले होते, त्ा ध्येयाने ते व्रतस्थपणे, वनषे्ठन े

काम करत रावहले. त्ा ओघात त्ांनी लेखनही भरपूर केले. ितामानपत्रांत, वनयतकाश्चलकांत, 

आकाशिाणीसाठी, दरूदशानसाठी... अशी सारी माध्यमे त्ांनी हाताळली. प स्तके श्चलहीली. लेखन-

कथन केले ते विज्ञानपर गोष्टीचंे. त्ांची िैज्ञावनकांची चररत्रे चोख, म दे्दसूद आहेत. त्ांच्या डोक्यात 

आडाखे पके्क असतात. ते त्ांस धरून प ढे जातात. त्ाम ळे त्ांच्या लेखनात-कथनात पाल्हाळ नसतो. 

हल्ली ितामानपते्र, आकाशिाणी यांना मोजकी शब्संख्या लागते. अपां यांनी श्चलवहलेली ‘कॉपी’ तशी 

असते. त्ातून त्ांचे व्यविमत्त्व प्रकटते.  

‘मराठी विज्ञान पररषदे’त तर त्ांनी अनेक निनिीन उपक्रम राबिले (संपादकीय टीप : त्ांची सविस्तर 

मावहती अ.पां. देशपांडे श्चलश्चखत 'मराठी विज्ञान पररषद - नाबाद ५१' या प स्तकात वमळेल). त्ांनी 

शालेय म लांना विज्ञानाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला. वनसगा शेती, गच्चीिरील फ लबाग अशा 

विषयांच्या कायाशाळा घेतल्या. पररषदेचे माश्चसक हेत पूणा करून शाळाशाळांपयांत नेले. त्ांनी िावषाक 

संमेलनांना अश्चधकाश्चधक अथापूणा, टोकदार ि कालान रूप बनिण्याचा ध्यास ठेिला. त्ाम ळे विज्ञान 
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संमेलनाचे अध्यक्ष आश्चण त्ांनी भाषणासाठी वनिडलेले विषय यांबद्दल सतत उत्स कता वनमााण होत 

गेली.   

अपां कायाकत्ााची संघटनेतील जबाबदारी ि त्ाची मयाादा अचूक ि काहीशा कठोरपणे जाणतात. 

त्ाम ळे पररषदेच्या विविध उपक्रमांतून, संमेलनांतून नव्या कल्पना-संकल्पना वनघाल्या, की अपां 

त्ांबद्दल भरभरून एखाद्या प्रश्चसस्थददप्रम खाप्रमाणे बोलतात, पण त्ापाठीमागे धाित जात नाहीत. 

‘मराठी विज्ञान पररषद’ विज्ञानप्रसारासाठी आहे, त्ाम ळे अपां चे धोरण ि ितान योग्यच आहे. अपां 

अशा संकेतांना च कायचेच नाहीत. पण त्ाम ळे माझ्या दृष्टीने एक घोटाळा असा होतो, की त्ा कल्पना

-संकल्पना श्चजथे आश्चण जशा वनमााण झाल्या तेथे आश्चण तशा पररस्थस्थतीत क ं वठत राहतात वकंिा त्ांचा 

विकास-विस्तार झाला तर तो त्ा, त्ा व्यिीकडून वतच्या वतच्या मयाादांत राहतो. त्ासाठी ‘मराठी 

विज्ञान पररषदे’ चे व्यापक व्यासपीठ त्ांना सतत उपलब्ध असत नाही. उदाहरण सांगायचे तर डॉ. 

शांताराम गोविंद काणे हे २०१३सालच्या लोणािळा येथे भरलेल्या विज्ञान अश्चधिेशनाचे अध्यक्ष होते. 

त्ांनी आय िेदातील श्चसद्धतेलांबाबत मूलभूत स्वरूपाचे अभ्यास-संशोधन केले आहे. ते त्ांनी 

अश्चधिेशनाच्या व्यासपीठािरून अध्यक्षीय भाषणात मांडलेदेखील. परंत  त्ातील प्रवतपादन ‘मराठी 

विज्ञान पररषदे’ ने प ढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला वदसत नाही. काणे स्वत: मात्र श्चसद्धतेले बनिून विविध 

व्यिीनंा प्रयोगादाखल देत आहेत. त्ांना त्ा तेलांच्या व्यािसावयक चाचण्या करून घेण्यासाठी 

कोणत्ाही प्रस्थावपत संस्थेकडून सहकाया लाभले नाही. तसे घडले असते तर कदाश्चचत त्ांच्या 

संशोधनातून आय िेदाला फार मोठे पररणाम लाभते! माझी स्वत: ची धारणा अशी, की समाजातील 

तशा प्रयोगशील व्यिीनंा सािाजवनक संस्थानी सिा तऱ्हेने उचलून घ्यािे. संस्थेचे लक्ष वतच्या कामाचे 

जे क्षेत्र ते उत्साह, उमेद आश्चण उपक्रम यांनी बहरून कसे जाईल याकडे असािे. अथाातच हा विचार 

रूढ संस्थाकारणात रुजू होणे कठीण आहे याची मला जाणीि आहे.  

मी हे थोडे मोकळेपणाने श्चलवहत आहे याचे कारण ‘मराठी विज्ञान पररषद’ ज्या काळात वनमााण झाली 

त्ाच काळात समाज जागृत होत होता. जाणीि जागृती हा सिात्र परिलीचा शब् होता. प्रज्ञाप्रवतभेच े

निनिे हंुकार सिात्र फ टत होते आश्चण त्ाम ळे समाजात ऊजेचे िातािरण होते. त्ाम ळेच, ‘गं्रथाली’, 

‘स्त्रीम िी संघटना’, ‘ग्राहक पंचायत’, ‘श्चथयेटर अॅकॅडमी’ ि ‘अविष्कार’ आश्चण ‘प्रभात श्चचत्र मंडळ’ 

अशा विविध क्षेत्रांतील चळिळिजा संस्था गािोगािी वनमााण होत गेल्या. ‘मराठी विज्ञान पररषद’ ने 

जशी विज्ञान संिेदना जागिली, तशाच जाणीिा त्ा त्ा संस्थांनी त्ांच्या त्ांच्या क्षेत्रांत समृद्ध 

करण्याचा प्रयत्न ठेिला. त्ांच्या त्ा दोन-तीन दशकांतील बहारीचा एकेक काळ देखील सांगता येतो. 

मात्र ‘मराठी विज्ञान पररषद’ ने वतचा वनयत क्रम क्वश्चचत-कधी सोडून ती उजेने ध मधड्याक्याने बहरून 

आली असे वदसेल. त्ाम ळे विज्ञान विषयक जाणीि जागृती तीव्रपणे, संकेत सीमा ओलांडून करण्याची 

िेळ आली तेव्हा समाजाला ‘मराठी विज्ञान पररषद’ चे व्यासपीठ मयाावदत िाटले आश्चण ‘लोकविज्ञान’ 

सारख्या संस्थाबाह्य चळिळी काही काळ फोफािल्या. सद्यकाळातस द्धा तंत्रज्ञानाने विज्ञानापेक्षा 

बलशाली होणे या म द्द्यािर ‘मराठी विज्ञान पररषद’ फार अॅस्थक्टव्ह असल्याचे जाणित नाही. प्रस्थावपत 

संस्था समाजाप ढील ज्वलंत ि तातडीचे म दे्द घेऊ शकत नाही हे खरे. मी या पररचे्छदारंभी ज्या ज्या 

चळिळीचंा उले्लख केला त्ा साऱ्या या प्रस्थावपताला विटून वनमााण झाल्या होत्ा. उलट, ‘मराठी 
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विज्ञान पररषद’ प्रस्तावपताला सांभाळत विस्तारत गेली ि विकासदेखील पािली. म्हणूनच च नाभट्टीतील 

ती िास्तू भव्यतेचे स्वप्न पाहत आहे! ते अपां यांच्या धोरणीपणाचे ि कायाक शलतेचे यश म्हणायला 

हिे. (संपादकीय टीप : पररषदेने विचारपूिाक प्रबोधनाची िाट वनिडली आश्चण त्ाच िाटेिरून वतची 

मागाक्रमणा आजही स रू आहे. पररषद ही चळिळ करणारी संस्था कधीच नव्हती आश्चण आजही 

नाही.)  

अपांच्या कायााचा पसारा अवतशय मोठा आहे, परंत  त्ातील श्चशस्त ि नेमकेपणा त्ांच्या विज्ञानिृत्तीला 

साजेसे आहेत. त्ाम ळे त्ांची सारी कामे िेळच्या िेळी आखल्याबरहुकूम होत असतात. त्ांना त्ांच्या 

कायाात कधी आडकाठी येत असेल असे िाटत नाही एिढा त्ांचा दृवष्टकोन पॉश्चझवटव्ह असतो. त्ांना 

ज न्ा परंपरेत शोभेल एिढी सािाजवनक कामांबद्दल आस्था आहे. अपां हे कायाकताा आहेत हे खरेच, 

मात्र प लंनी कायाकत्ााचे जसे परोपजीिी ि म्हणून वहणकस श्चचत्र उभे केले आहे, त्ाच्यापेक्षा िेगळी 

अशी ब वद्धमान, वनवमातीक्षम, संिेदनशील कायाकत्ाांची वपढी महाराष्टर ात गेल्या चाळीस-पन्नास िषाांत 

वनमााण झाली. खरे तर ते, त्ा त्ा क्षेत्रातील संयोजक नेतेच होते/आहेत. त्ांना लेखक-

कालािंतांइतका (काकणभर अश्चधक) सिान वमळायला हिा. अपांना त्ा आघाडीच्या कायाकत्ााचे 

रोल मॉडेल म्हणता येईल. त्ांना त्ांच्या अमृतियिषाावनवमत्त श भेच्छा!  
 

श्री. वदनकर गागंल  

संस्थापक, ‘गं्रथाली’ 
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एनसीएसटीसी (नॅशनल काऊस्थन्सल ऑफ सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजी कम्य वनकेशन) हा भारत सरकारचा 

विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान विभागाचा एक उपविभाग आहे. १९९२ साली एनसीएसटीसी तफे मराठी विज्ञान 

पररषदेला विज्ञानाच्या प्रसाराकरता एक पाररतोवषक देण्यात आले. ते पाररतोवषक स्वीकारण्यासाठी श्री. 

अ.पां. देशपांडे वदल्लीला आले होते. त्ािेळी त्ांची ि माझी प्रथम भेट झाली. बघता बघता त्ा 

भेटीला २५ िषे झाली! 

त्ानंतर १९९३ साली म. वि. प. चे २८ िे अश्चखल भारतीय संमेलन इस्लामपूर येथे भरणार होते. त्ा 

संमेलनाचे अध्यक्ष व्हािे अशी पररषदेने डॉ. िसंतराि गोिारीकर यांना विनंती केली. िसंतरािांनी ती 

मान् केली. त्ा संमेलनाकरता िसंतरािांबरोबर मीही इस्लामपूरला गेले होते. संमेलनाला श्री. अ. पां. 

आपल्या पत्नी सौ. उज्ज्वला यांना घेऊन आले होत.े त्ाम ळे माझी त्ांच्याशीही ओळख झाली. 

१९९३ साली आम्ही प ण्याला स्थावयक होण्याचे ठरिले आश्चण दाखलही झालो. आमचे म ं बईला अनेकदा 

जाणे होत असे. १९९४ साली म. वि. प. चे अध्यक्ष होण्याची िसंतरािांना विनंती करण्यात आली. 

आपल्या नेहमीच्या पद्धतीन सार पररषदेचा पररचय करून घेण्याची इच्छा त्ांनी दशािली. तो थोडक्यात 

असा मांडला गेला होता : १९६६ साली त मच्या आमच्या सारख्या काही नागररकांनी विज्ञानाचा समाजात 

प्रसार व्हािा या उदे्दशाने मराठी विज्ञान पररषदेची स्थापना केली होती. या प्रसाराकरता अनेकविध 

कायाक्रम राबिले जातात. त्ाकरता महाराष्टर ात त्ािेळी ३२ (आता ७१) विभाग कायारत झाले होते. 

विज्ञान समजण्याकरता मराठी भाषा सक्षम करािी लागेल या हेतूनेही प्रयत्न स रू होते. विज्ञानाची ओळख 

सामान् नागररक आश्चण विद्याथी यांना झाली तर िैज्ञावनक दृवष्टकोन तयार व्हायला मदत होईल हा एक 

महत्त्वाचा विचार या कामामाग ेहोता. ह्यातील एक उल्लेखनीय बाब म्हणज ेज्यांनी पररषदेची स्थापना 

करून कायाक्रम आखले, ती सिा मंडळी आपापल्या नोकऱ्या सांभाळून या कायााला िेळ देत. 

पररषदेकडून कोणताही आश्चथाक मोबदला न घेता, वकंबहुना कधीकधी पररषदेला आश्चथाक सहाय्य ती 

आमच ेअपा ं २५ 

श्रीमती स धा गोिारीकर 
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करीत असत. ही सिा हकीकत ऐकून िसंतराि प्रभावित झाले आश्चण त्ांनी १९९४ साली पररषदेचे 

अध्यक्षपद स्वीकारले. १९९४ ते २००० सालापयांत िसंतराि म. वि. प. चे अध्यक्ष रावहले. 

म ं बईला जाण्याचा प्रसंग आला आश्चण त्ािेळी मी बरोबर असले तर मीही पररषदेत जात असे. विज्ञान 

विषय श्चशकिल्याने विज्ञान प्रसार होतो असे नाही. त्ा प्रसाराकरता विविध प्रकारचे कायाक्रम आखािे 

लागतात हे पररषदेच्या सभासदांना पके्क माहीत होते आश्चण असा प्रयत्न पररषद सातत्ाने करीत असत े

असे माझ्या लक्षात आले होते, आश्चण त्ाने माझा पररषदेविषयीचा आदर द णािला होता. 

श्री. अपां १९७३ पासून म. वि. प. चे सभासद आहेत. ते १९७५ साली कायािाह म्हणून काया बघ ू

लागले. इथे प न्हा नमूद करािी अशी गोष्ट म्हणज ेपररषदेचे सिा सदस्य हे आपल्या ह्या उदात्त कामाला 

हातभार लाितच असतात, मग त्ासाठी ते कायािाह असािे लागत नाही. १९७३ पासून अपां नी 

पररषदेच्या कामात झोकून वदले होते ते आजतागायत चालू आहे. 

श्री. अपां चा पररचय जसा िाढत गेला तसे एकमेकांच्या घरी येणे जाणेही िाढत गेले. त्ांच्या घरी लग्न 

असो वकंिा त्ांच्या िवडलांची जिशताब्ी, आम्ही हजर. तसेच आमच्या घरी काया असले की त े

अगत्ाने येत. आता ‘अपां’ या नािाचेच बघा ना. त्ांना पररषदेत काय म्हणून हाक मारतात याची 

आम्हाला कल्पना नव्हती. देशपांडे असे हाक मारणे िसंतरािांना वततकेसे प्रशस्त िाटत नसे. तसे त्ांना 

पवहल्या नािानेही संबोधल्याचे ऐकले नव्हते. मग काय आम्ही दोघांनी त्ांचे ‘अपां’ असे नामश्चभधान 

केले, आश्चण त ेआजतागायत चालू आहे. अपां बरोबर सौ. उज्वलाची गाठ पडत असे. कालांतराने ती 

वनरगाठच झाली. त्ांना मी उज्ज्वला असे एकेरीच संबोधते. 

पररषदेचे सदस्य या नात्ाने अपां नी बऱ्याच कामात प ढाकार घेतलेला वदसतो. पररषदेची इमारत पूणा 

करण्यात त्ांचा सहभाग होता, शाळांमधून विज्ञान-पररक्षा घेणे हा एक पररषदेचा उपक्रम आहे. त्ात 

अपां चा प ढाकार असतो. महाराष्टर  सरकारच्या सावहत् संसृ्कती मंडळातफे विज्ञान तंत्रज्ञान कोश 

करण्याच्या कामात अपां चा सक्रीय प ढाकार होता. होमी भाभा विज्ञान श्चशक्षण संस्थेतही अपां काही 

कामवगरी करत असतात. बीएआरसीमध्ये भरलेल्या संमेलनात एकदा प्रश्चसद्ध शास्त्रज्ञाचं्या पत्नीनंा 

बोलािून त्ांनी एक पररसंिादही आयोश्चजत केला होता. 

म. वि. प. च्या सदस्यांनी विज्ञानप्रसाराकरता जे उपक्रम चालू केले त्ात अ.पा.ं चा सहभाग असणे हे 

स्वाभाविक आहे. पण त्ाश्चशिाय अपां नी िैज्ञावनकांविषयी प स्तके श्चलवहतात. भारतीय शास्त्रज्ञांनी आपले 

काम कसे केले, त्ांच्या प ढे काय अडचणी आल्या, त्ािर त्ांनी कशी मात केली इत्ादी मावहती िाचून 

तरुण वपढीला वनश्चित प्रेरणा वमळत असणार. राजहंस प्रकाशनाकरता अपां नी चार िैज्ञावनकांसंबंधी 

प स्तके श्चलवहली आहेत. त्ांच्या आिृत्ाही वनघत आहेत. 

म ं बई आकाशिाणीने प्रश्चसद्ध शास्त्रज्ञांच्या म लाखती घेऊन त्ा प्रसाररत केल्या. त्ािेळी अपां नी 

िसंतरािांची प्रदीघा म लाखत घेतली होती. मराठीतील म लाखत तब्बल चार तासांची होती आश्चण 

वततकीच प्रदीघा म लाखत इंग्रजीमधूनही! 

जागवतक मराठी पररषद आपले अश्चधिेशन जगात श्चजथे मराठी भाषक असतील वतथे आयोश्चजत करते. 

१९९६ साली ते इस्रायेल येथे घेतले होते. त्ािेळी अपां, उज्ज्वला, िसंतराि आश्चण मी असे चौघे सिा 

कायाक्रमांना एकत्रच असत असू. विमानप्रिास, बसप्रिास, जेिणे, नाष्टा सगळीकडे एकत्र! त्ाम ळे 
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अश्चधक सहिास िाट्याला आला. त्ा अश्चधिेशनात विज्ञानािर एक पररसंिाद घेण्याचे ठरले. श्री. प्रभाकर 

देिधर, प्रा. उदगािकर आश्चण िसंतराि यांच्यासह अपां नी तो पररसंिाद संयोश्चजत केला होता. १९९९ 

साली याच जागवतक मराठी पररषदेने आपले अश्चधिेशन हैिाबाद येथे घेतले. त्ािेळी “येत्ा सहस्रकाची 

विज्ञानातील आव्हाने” या विषयािर एक पररसंिाद घेतला गेला. त्ात एन.सी.एल.चे डॉ. बी.डी. 

वटळक, डॉ. यशिंत नेने आश्चण िसंतराि यांचा सहभाग होता. 

‘खते’ या विषयािर जगातील पवहला ज्ञानकोश बनविला गलेा त्ाचे प्रमूख संपादक िसंतराि होते. म. 

वि. प. ने प ढाकार घेऊन िसंतराि ि त्ांच्या सहकाऱ्यांचा सत्कार घेण्याचे ठरिले. त्ाकरता म. वि. प. 

चे अध्यक्ष श्री. देिधर, प णे विद्यापीठाचे तत्कालीन क लग रू डॉ. अशोक कोळसकर, डॉ. एकनाथ 

श्चचटणीस, श्री प्रमोद काळे, श्री. म. ना. गोगटे, डॉ. न. शं. देिधर हजर होते. हा सत्कार अपां नी 

प ढाकार घेऊन प ण्याच्या डेक्कन श्चजमखाना क्लब येथे आयोश्चजत केला.  

‘नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा’ या संस्थेला २००८ साली िसंतरािांची पंच्चाहत्तरी साजरी 

करण्याची इच्छा होती. पण त्ािेळी िसंतरािांची प्रकृती चांगली नसल्याने ते जमू शकले नाही. अपां ना 

त्ाचा फार खेद िाटला होता. २०१५ साली िसंतरािांचे देहािसान झाले. त्ानंतर अपां माझ्याकडे 

आले. नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा या संस्थेतफे आम्हाला िसंतरािांच्या पवहल्या 

स्मृतीवदनावनवमत्त एक कायाक्रम करण्याची इच्छा आहे. कायाक्रम हा प ण्यातील विद्यार्थ्ाांकरता असेल, 

तसेच िसंतरािांच्या स्मरणाथा एक प स्तकही काढािे असा विचार आहे, असे त्ांनी मला सांवगतले. मी 

अथाातच होकार वदला. त्ानंतर अपां कामाला लागल.े त्ांनी इस्रोचे आश्चथाक पाठबळ वमळिले. इस्रोच े

अध्यक्ष डॉ. वकरणक मार यांच्या उपस्थस्थतीत प ण्याच्या बालश्चशक्षण मंवदराच्या भव्य सभागृहात कॉलेजच्या 

विद्यार्थ्ाांना इस्रोबद्दल मावहती वदली गेली. त्ात श्री. प्रमोद काळे, डॉ. एकनाथ श्चचटणीस हे इस्रोतील 

वदग्गज, िालचंद इंडस्टरीमधील लोक सहभागी झाल ेहोते. िसंतरािांबरोबर ज्यांनी काम केले अशा अनेक 

वठकाणच्या व्यिीनंा अपां नी िसंतरािांविषयी श्चलवहण्याची विनंती केली. 

विज्ञान ि त्ाचा प्रसार यासंबंधातील विविध प्रकारची कामे अपां नी यशस्वीररत्ा पार पडली आहेत. 

त्ाची त्ांना दादही वमळत गेली. १९९९ साली एनसीएसटीसी या संस्थेतफे अपां ना एक पाररतोवषकही 

वमळाले. 

अपां चा आणखी एक पैलू मला नेहमी कोड्यात टाकत असे. तो म्हणजे त्ांची संगीताची जाण. सिाई 

गंधिा महोत्सिाला ५० िषे पूणा झाली तेव्हा अपां नी ‘स्वरयज्ञ’ हे प स्तक श्चलवहले. त्ासंबधी त्ांना 

विचारले तर ते म्हणाले, “अहो मी संगीताने िेढला गेलो आहे”. त्ांचे िडील, काका, च लत भाऊ, 

भािजय, प तण्या, नातू संगीत श्चशकले होते. असा हा िाडिवडलांकडून आलेला िारसा आहे असे माझ्या 

लक्षात आले. 

असे हे उत्साही अपां ७५ िषे पार करीत आहेत यािर विश्वास बसत नाही. पण तरी त्ांचे अश्चभनंदन 

करते आश्चण त्ांना आरोग्यसंपन्न दीघााय ष्य लाभो अशा श भेच्छा व्यि करते.   
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भारतभरच्या विज्ञान प्रसार नेतृत्वात अग्रगण्य असणारे नाि म्हणजे अ.पां. देशपांडे - मराठी विज्ञान 

पररषदेशी संबश्चधत सिाांचे लाडके आश्चण प्रेमळ धाक असणारे अपाम्. 

माझी आश्चण अ.पां. देशपांडेंची ओळख १९८० सालच्या स रूिातीची. मी १९ िषाांचा तर अ.पां. देशपांडे 

३८ िषाांचे होते. पवहली ओळख त्ा िेळच्या तीन कायािाह आश्चण अध्यक्ष म.ना. गोगटे यांच्या समोर, 

डॉ. श्चचं. मो. पंवडत यांच्या कायाालयात. त्ािेळी श्री. म.ना. गोगटे, डॉ. श्चचं.मो. पंवडत आश्चण मराठी 

विज्ञान पररषद या सिाांची कायाालये ताडदेिच्या एअर-कंडीशंड माकेटमध्ये होती. मविप चे कायाालय 

म्हणजे १० फूट x १० फूट अशी खोली होती. तीन कायािाह प ढील योजनांसाठी आपापल्या योजना 

मांडत होते. त्ाच बैठकीत अ.पां. देशपांडेनी म द्दा मांडला की आपल्या (कायािाहांच्या) भेटीतील 

िारंिारता िाढिली पावहजे. या म द्द्यािर तीनही कायािाहांचे एकमत झाले. आठिड्यातून एकदा 

भेटण्याचे ठरले. वकत्ेक िषे, वकमान १९९० पयांत हा प्रघात चालू होता. नंतरही अ. पां. आश्चण शरद 

नाईक यांनी हे भेटीचे सातत् तसेच ठेिले. त्ाच भेटीत तीनही कायािाहांनी कामे िाटून घेतली. मोठे 

काम उभारायचे असेल तर संबंश्चधत व्यिीचंा सततचा संपका  महत्त्वाचा असतो, हे पवहल्याच भेटीत मी 

श्चशकलो. 

कायािाहांनी कामे िाटून घेतल्यािर वकमान आमच्यासमोर तरी कोणीही द सऱ्याच्या कामात 

प्रमाणाबाहेर आश्चण अनािश्यक लक्ष घातले नाही. हा ही मोठा धडा होता. एकमेकांना आधारभूत 

आश्चण पूरक मात्र ते नक्कीच होते. एकमेकांना स्पष्टपणे ते सांगत. प ढे मोहन पटिधान मराठी विज्ञान 

पररषदेच्या कायाात जोडले गेल्यािर वत्रकोणाचा चौकोन झाला, पण त्ा चौकोनाचे चारही वबंद ूएका 

ित ाळाच्या पररघािरच रावहल.े अ.पां. देशपांडे यांच्याविषयी श्चलवहताना इतरांचा उले्लख होणे 

साहश्चजकच होते. त्ा १९८०च्या ियातही आम्ही अ.पां. देशपांडे यांना अपाम् आश्चण श्चचं.मो. पंवडतांना 

श्चच.मो. म्हणायचो. आम्ही सिाजण लहान असलो तरी त्ा िेळच्या सतत िाढणाऱ्या पण तरी प्रगल्भ 

श्री. राजीि िताक 

अपाM-51 २६ 
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पररसंस्थेत ते मान् होते. 

१९८०च्या जानेिारीतील त्ा पवहल्या भेटीत, डॉ. श्चचं.मो. पंवडतांकडे लोकविज्ञान संस्थेचा एक प्रस्ताि 

आला. बहुधा वििेक मााँ टेरेंनी तो आणला होता. १६ फेब्र िारी, १९८० रोजी होणाऱ्या खग्रास 

सूयाग्रहणासाठी लागणारे चष्मे लोकांपयांत पोहोचिण्याची जबाबदारी मराठी विज्ञान पररषदेने घ्यािी 

असा तो होता. चष्मे खरोखरीच स रश्चक्षत असल्यास आश्चण प्रत्क्ष वितरणाचे काम लोकविज्ञानचे 

कायाकते करणार असल्यास, त्ाला ताबडतोब मान्ता द्यािी असे अपांनी मांडले. चांगले काम मनोमन 

पटल्यास, काम कोणी केले, कोणाला त्ाचे शे्रय वमळाले याची पिाा करायची नसते हा मोठाच धडा 

अपाम् सातत्ाने देत होते. म्हणूनच की काय अपाम्च्या ओळखीच्या बऱ्याच संस्था आश्चण माणसे होती, 

आहेत. 

अपाम् आश्चण त्ांच्या भोिती असणारी माणसे ही खास कमािलेली नाती आहेत. त्ा नात्ांचा जास्तीत 

जास्त िापर मराठी विज्ञान पररषदेच्या विकासासाठी होईल यासाठी अपाम् जागरूक असत. अपाम् च्या 

या स्वभािाने प्रा. जयंत नारळीकर, डॉ. िसंत गोिारीकर, डॉ. अवनल काकोडकर, प्रा. यशपाल, प्रा. 

भा.मा. उदगािकर, डॉ. नरेंि सेहगल आश्चण वकत्ेकजण पररषदेच्या कायाात ओढले गेले. या सिाांची 

प्रचंड मदत पररषदेच्या उभारणीत आश्चण विकासात झाली. 

संस्था चालिताना अनेकांचा हातभार वमळिण्याबाबत मी स्वत: अपाम् ना प ढे प्रश् विचारल्यािर त्ांनी 

मोठ्या आनंदाने सांवगतले की पररषदेभोिती ही मानिरुपी गॅलॅक्सी उभी असल्याने ही प्रगती साधता 

आली. तसेच, अडचणीच्या प्रसंगी बाहेर काढण्यातही या सिाांची खूप मदत झाली. अनेक प्रकारची 

माणसे अपाम् च्या संपकाात आहेत. काही डािे तर काही उजिे. तरी अपाम् च्या खांद्यािर झेंडा मात्र 

मराठी विज्ञान पररषदेचाच. पररषदेला कोणताही रंग आला नाही. पररषदेच्या च नाभट्टीतील कायाालयाचा 

पवहला मजला बांधून झाल्यािर लाल रंगाच्या ख च्याा घेतल्या. वतथे झालेल्या पवहल्या कायाक्रमात 

अपाम् फि गमतीने म्हणाले कोण म्हणते आम्ही उजिे आहोत, या लाल ख च्याांकडे पाहून िाटते का? 

समजणाऱ्यांना त्ातली खोच समजून गेली. अपाम् नी माणसे सांभाळताना काहीही चालिून घेतले, 

असेही नाही. पररषदेिर मालकी हक्क सांगणाऱ्या (पररषदेला आम्हीच जगितो म्हणणाऱ्या) 

महानगरपाश्चलकेच्या एका राजकीय नेत्ाला अपाम् नी चांगलेच स नािले होते. 

सिा प्रकारच्या माणसांबरोबर कसे िागािे, प्रत्ेकाला कसे कायारत ठेिािे हे अपाम् ना पके्क माहीत 

आहे. नारळीकर, गोिारीकर, उदगािकर यांच्याबरोबर आमचे अपाम् सहज िािरतात याचा आम्हाला 

आनंद असायचा आश्चण अप्रूपदेखील. 

अपाम् ना पटले की ते ठाम बाजू घ्यायचे हे सिाांनी बऱ्याच िेळा अन भिले आहे. असाच एक प्रसंग. 

श्री हररभाऊ मोटे पाररतोवषक योजनेच्या द सऱ्याच िषी हे पाररतोवषक श्री. अरविंद ग प्तांना द्यायचे 

ठरले. त्ाच िेळी National Council for Science and Technology Communica-

tion अथाात NCSTC या DST च्या उपांगाने त्ांचे पवहले पाररतोवषकही अरविंद ग प्तांना वदले 

होते. अरविंद ग प्तांनी विज्ञानप्रसारासाठी काय केले असे म्हणत मराठी विज्ञान पररषदेबाहेरील एक गट 

अपाम् समोर अडून बसला होता. अपाम् अश्चजबात बधले नाहीत. त्ांनी त्ा लोकांना काड्यापेट्यांचा 

मेकॅनोची काय जाद ूआहे (त्ा िेळी अरविंद ग प्तांचे फि Matchstick Mechano एिढे एकच 
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प स्तक प्रश्चसद्ध झाले होते) हे समजािून वदले. त्ातला वत्रकोणाचा न हलण्याचा ग णधमा ि प लातील 

वत्रकोणही त्ांनी समजािला. नंतर हा वत्रकोण आश्चण त्ाचे स्थायीपण अपाम् नी बऱ्याच कायाक्रमांत 

दाखिले. 

अनेक प्रसंगी विचारांची स्पष्टता झाल्यािर अपाम् ठाम व्हायचे. मराठी विज्ञान पररषदेत त्ांनी फार 

सोया पद्धती (systems - श्चसश्चस्टम्स) आणायचा प्रयत्न स रूिातीपासून केला. अल्पखचााची पद्धत 

आणणे आश्चण चालिणे हे अतं्त श्चजकीरीचे असते. पण पररषदेत काही प्रमाणात पद्धती आणण्यात 

अपाम् यशस्वी झाले. योग्य तारखेला वहशोब संपिणे, ऑवडट होणे, वकमान १५ वदिस आधी सिााना 

िावषाक अहिाल पोहोचिणे, पररषदेच्या महत्त्वाच्या सभा, याबाबत स रूिातीपासूनच एक आदशाित 

घडी अपाम् नी घातली. अनेक संस्थाना हे अतं्त मागादशाक ठरािे असेच आहे. 

कधी नव्या माश्चसकात निा प्रयोग पवहला की अपाम् जरूर फोन करून कळित. अपाम् ची 

विज्ञानप्रसारातली खरी आिड मात्र, विज्ञानप्रसाराची भाषा, लेख, भाषणे हीच रावहली. अपाम् भाषेचे 

उत्तम विशे्लषक आहेत. योग्य शब् रचना, शब्ांचा नेमका अथा यात त्ांना खास रस. त्ाम ळे महाराष्टर  

शासनकृत शब्कोश तयार करण्याच्या कामात स रूिातीपासूनच अपाम् नी रस घेतला. त्ात प्रा. 

रा.वि. सोिनीचंी साथ अपाम् ना लाभली. लेख आश्चण प स्तकांतून तसेच आकाशिाणीिरील भाषणांतून 

त्ांनी जो विज्ञानप्रसार केला आहे त्ाचा दजाा, ग णित्ता आश्चण संख्यात्मकता हे खूप िरच्या पातळीच े

आहेत.      

अपाम् नी ‘मी हे खूप केले’ असे कधीच कोणालाही दाखिले नाही. सामान्ांपयांत जाण्यासाठी सोपी 

भाषा म्हणजे काय हे अपाम् कडून श्चशकािे. पण भाषा साधी सरळ िापरली तरी अलंकाररक असूच 

नये असे मात्र ते मानत नाहीत. अथाात कोणत्ा व्यासपीठािर काय ि कसे सांगायचे हे त्ांना वनश्चित 

माहीत आहे. पण भाषा, त्ातील िैश्चशष्ट्ये साधेपणा आश्चण सोपेपणाच्या नािाखाली न िापरणे म्हणजे 

त्ांना संपिणे असे अपाम् नेहमी सांगत. भाषा आश्चण प्रकटीकरण यािरील त्ांच्या प्रेमातूनच अतं्त 

कमी भाषा असणाऱ्या पण श्चचत्रांतून काय कराल हे व्यि केलेल्या योना रेडमााँ  आश्चण एडा शॅार यांच्या 

दोन प स्तकांचे अपाम् नी मराठीत भाषांतर केले (संपादकीय टीप : ‘पररसर आश्चण स्वािलंबन’ आश्चण 

‘ऊजाा आश्चण स्वािलंबन’ ही २००७ मध्ये प्रश्चसद्ध झालेली अ. पां. देशपांडेंची ती प स्तके आहेत). 

सिासामान् लोकांपयांत त्ांतील सोया य क्त्या पोहोचाव्यात आश्चण त्ांचे काम सोपे व्हािे हा मोठा 

आशािाद त्ात होता. अरविंद ग प्तांचे ‘खेल खेलमे’ चे मराठी भाषांतर – टाकाऊतून श्चशकाऊ – अपाम् 

नी केल्यानंतर हे प स्तक विक्रमी संख्येने विकले गेले.  

अपाम् चे कोणतेही व्याख्यान हा आदशा िस्त पाठ असायचा. त्ांचे नोश्चसल (NOCIL) मधील 

व्यािसावयक भाषण सामान् माणसांपयांत पोहोचिताना त्ांनी खूप पररश्रम घेतले होते. म ं बई ते प णे 

तेलाच्या पाईप लाईन्सचे महत्त्व, त्ांची रचना, त्ांची उभारणी, त्ांचे परीक्षण, त्ांची द रुस्ती, 

स रश्चक्षततेचे उपाय असे अनेक पैलू त्ा व्याख्यानातून अपाम् नी दाखिले. व्याख्यान म्हणून ते अतं्त 

आदशा होते. इतरांची व्याख्यानेही अपाम् तेिढ्याच तियतेने ऐकत, त्ािर विचार करत. एकंदरीत 

विज्ञानापेक्षा तंत्रज्ञानािर अपाम् चे प्रेम जास्त. योग्य उदाहरणे देता आली पावहजेत असा त्ांचा आग्रह 

असतो. सप्टेंबर ११, २००१ रोजी अमेररकेतील िल्डा टरेड सेंटरचा विधं्वस या सारख्या घटनांभोिती 
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(ताज्या घटनांभोिती) विज्ञान श्चशक्षण झाल्यास, त्ाची पररणामकारकता मोठी असेल असे अपाम् ना 

नेहमी िाटते. विमानांचा िेग, त्ांचे िस्त मान, एकूणच संिेग, त्ांना लागणारे इंधन, ते जळताना 

(ऑस्थक्सडेशन) उत्सश्चजात होणारी ऊजाा, इमारतीनंा आधार देणाऱ्या सांगाड्यांतील लोखंडाचा विलयवबंद ू

(melting point) आश्चण त्ातून कोसळणारे टॉिसा असा क्रम घेतल्यास खरोखरच वकती संकल्पना 

आश्चण तत्त्वांचे एकाश्चत्मकरण होते आश्चण समजण्यासाठी एक तावका क साखळी तयार होते हे आपल्या 

लक्षात येते. 

अपाम् नी प स्तके श्चलवहलीच पण अनेकांना श्चलवहतेही केले. विज्ञानाबाहेरील अपाम् चे श्चलखाणही बरेच 

आहे. त्ातील एक म्हणजे त्ांना सहिास वमळालेल्या व्यविमत्वांबद्दलचे प स्तक, ‘वििज्जन’ हे होय. हे 

प स्तक या प्रकारचे सिाात साधे, पण उतृ्कष्ट असे आहे. ‘कश्चलंग’ प रस्कारप्राप्त डॉ. मावटानेझ 

यांच्याबरोबरचा अपाम् चा फोटो बघून मला नेहमीच कौत क आश्चण आनंद िाटतो (संपादकीय टीप : 

मेस्थक्सकोच्या ल ईस एस्टराडा मावटानेझ आश्चण ब्राझीलच्या जोस रीस या दोघांना विज्ञानप्रसारासाठीचा हा 

आंतरराष्टीय प रस्कार १९७४ साली विभागून देण्यात आला होता). अपाम् मधला वमस्कील विनोदिीर 

हा अतं्त प्रश्चसद्ध आहे. त्ांचा एक विनोद मी चोरला आहे. त्ाचे creative adoption फार छान 

जमते. म्हणजे मराठीत एखादी गोष्ट सांगताना समोरच्यांना न पोहोचल्यास, अपाम् वमस्कीलपणे 

इंग्रजीतून प्रवतशब् िापरून, आता मराठीत सांगतो म्हणायचे आश्चण खरोखरच आशय पोहोचायचा. 

आश्चण खसखस वपकायची तो भाग िेगळा. बघा प्रयोग करून. 

अपाम् च्या पंच्याहत्तारीसाठी खास सलाम. अपाम् च्या प ढील वनयोजनासाठी श भेच्छा. 

आता शेिटी लेखाच्या मथळ्याविषयी. अपाम् मधील M रोमनमध्ये काढला आहे. M म्हणजे ‘मेश्चझयर 

ऑब्जेक्ट’ आश्चण त्ातील M-51 ही खूप स ं दर सवपाली गॅलॅक्सी अपाम् नी लोकसंग्रहाचा छान उले्लख 

गॅलॅक्सी म्हणून केला होता.  

 
श्री. राजीि िताक   

मविपच्या विज्ञान विभागात पूिी कायारत 
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अ.पां. देशपांडे आश्चण माझा औपचाररक पररचय विसाव्या शतकाच्या अखेरीस झाला. मराठी विज्ञान 

पररषदेचे एक अश्चधिेशन त्ािेळी औरंगाबाद येथे होणार होत.े त्ावनवमत्ताने माझ्या रसायनशास्त्र, डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ विभागात त्ांनी एक बैठक आयोश्चजत केली होती. त्ािेळी 

त्ांची ओळख झाली. त्ावदिशी त्ांनी केलेले वििेचन माझ्या लक्षात आहे. अश्चधिेशनात होणाऱ्या 

कायाक्रमांची मावहती ते देत होते. लोकांनी विचारलेल्या शंका-क शंकांना शांतपणे उत्तरे देऊन त्ांचे 

समाधान करीत होते. शांतपणे अश्चजबात न कंटाळता ते सांगत होते. वतथे माझ्या एका सहकाऱ्याने 

त्ांना काही प्रश् क स्थत्सतपणे विचारले. त्ातला वतरकसपणा लक्षात घेऊनस द्धा म ळीच विचश्चलत न 

होता शांतपणे आिाज न चढिता त्ांनी त्ाला नीट समजािून सांवगतले. 

माझ्या मावहतीतल्या देशपांडे आडनाि लािणाऱ्या असंख्य लोकांपेक्षा अ.पां. देशपांडे मला िेगळे 

िाटले, एकदम िेगळे भासले. 

घरची स खिस्त  पररस्थस्थती. चांगली नोकरी, चांगला पगार असे सगळे छान असतांना त्ांनी 

विज्ञानप्रसाराचे एक व्रतच घेतले. त्ाचे कारण म्हणजे मराठी विज्ञान पररषदेने त्ांना झपाटून टाकलेलं 

असािं, असा माझा कयास आहे. त्ासाठी त्ांनी एिढे पररश्रम घेतले की ते मराठी विज्ञान पररषदेचे 

मानद सश्चचि आहेत हे मी पार विसरून गेलो आश्चण मराठी विज्ञान पररषद म्हणजे अ.पां. देशपांडे असं 

समीकरण माझ्या मनात ज ळलं. 

माझ्याप्रमाणेच अनेकांचंस द्धा असं झालं असािं!  

मराठी विज्ञान पररषदेला अ.पां.नी भारतभर नेल. महाराष्टर ाबद्दल तर बोलायलाच नको. पूिा-पश्चिम 

आश्चण दश्चक्षण-उत्तर भारतातल्या अनेक वठकाणी नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा आश्चण त्ा 

अन षंगाने मराठी विज्ञान पररषद त्ांच्याम ळे पोचली. डॉ. राम मनोहर लोवहया राम आश्चण कृष्ण 

यांच्याबद्दल असं सांगत असत की श्रीराम हा दश्चक्षण-उत्तर तर श्रीकृष्ण हा पूिा-पश्चिम भारताच्या 

मला समजलले ेअ.पां. देशपाडें २७ 

डॉ. यशिंत देशपाडें 
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एकात्मतेचे प्रवतक आहेत. त्ा दोघांच काम अ.पां.नी केलं असं म्हटलं तर िािग होणार नाही. 

महाराष्टर ात नांदेड, नागपूर, अमरािती, औरंगाबाद, जळगाि आश्चण इतर अनेक वठकाणी स द्धा 

विज्ञानकथा लेखकांची संमेलनं अ.पां.नी प ढाकार घेतल्याम ळे झाली. 

जळगाि येथे फेब्र िारी २०१७ मध्ये झालेल्या विज्ञान संमेलनाची एक खास आठिण माझ्या मनात 

ठसली आहे. अ. पां. नी वदलेलं मानधन घेऊन आम्ही सिाजण परतलो. त्ानंतर काही वदिसांनी अ. 

पां. चा मला दरूध्वनी आला. ते माझ्या बाँ केच्या खात्ाचा क्रमांक विचारीत होते. कारण संमेलनाचा 

समारोप झाल्यािर त्ा संमेलनासाठी त्ांना अजून काही देणगी वमळाली होती, तरी ते जास्तीचे पैसे 

माझ्या बाँ केत, माझ्या िाट्याला आले तेिढे, त्ांनी जमा केले. हे मी माझ्या एका वमत्राला 

सांवगतल्यािर तो म्हणाला “एिढा सालस आश्चण प्रामाश्चणक माणूस या कश्चलय गात असणं म्हणजे 

चमत्कार आहे!” 

श्चजथे श्चजथे म्हणून मराठी विज्ञान पररषद गेली त्ावठकाणच्या विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अ.पां. 

अगदी नािाने ओळखतात आश्चण विशेष म्हणजे त्ांना त्ांच्या पवहल्या नािाने संबोधतात. आमच्या 

संबंधातली औपचाररकता संपली तसं ते मला त्ांच्या खास शैलीने ‘काय यशिंत हणमंत काय 

चाललय?’ अन् मी स द्धा त्ांना ‘काही खास नाही अनंत पांड रंग!’ असं म्हणतो. त्ांना आश्चण मला असं 

संबोधणं आिडतं. कारण असं संबोधतांना आम्ही दोघ नकळत ऐवतहाश्चसक काळात – श्चशिाजी 

महाराजांच्या काळात जातो. 

अ.पां. देशपांडे यांच्याम ळेच डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. िसंत गोिारीकर यांच्यासारखे नामिंत मराठी 

विज्ञान पररषदेशी जोडले गेले आश्चण आमचा त्ांचांशी पररचय पण झाला. 

मराठी विज्ञान पररषदेच्या अश्चधिेशनात जेिण घेण्यासाठी आमच्यासारखेच ते पे्लट घेऊन रांगेत येतात. 

आपण मराठी विज्ञान पररषदेचे मानद सश्चचि असून आपल्याला रांगेत उभे राहािे लागते हे त्ांच्या 

चेहऱ्यािर कधीच वदसून येत नाही. त्ांना थटे्टने मी एकदा म्हणालो होतो ‘त मच्या घाटकोपरच्या घरी 

जेिणाच्या िेळी अशीच पे्लट घेऊन उभे रावहलात तर िावहनी त म्हाला सांगतील ‘आता पे्लट ठेिा 

आश्चण टेबलािर ताट मांडून ठेिलय, नीट बसून जेिा इथे काही मराठी विज्ञान पररषदेचे अश्चधिेशन 

चालू नाही.’   

पण माझ्या मनात मात्र असं आहे की अजून २५ िषा तरी अ.पां. ना पे्लट हातात घेऊन रांगेत उभं 

रावहलेलं बघायला वमळािं!  

त्ासाठी अ.पां. देशपांडे यांना खूप खूप श भेच्छा!   

 
डॉ. यशिंत देशपाडें 

विज्ञानकथा लेखक 
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श्रीय त अ.पा. देशपांडे सरांची माझी ओळख स मारे दोन दशकाची. मृद भाषी असलेल्या सरांचे बोलणे 

िरिरून साधेस धे िाटत असले तरी त्ातील श्चशस्त जाणिते ि आदरय ि धाक मनाला श्चभडतो. 

आश्वस्त करणारा त्ांचा हसरा चेहरा, पररस्थस्थतीचे भान देणारी गंभीर नजर; ही देशपांडे सरांची व्यवि-

िैश्चशषे्ट सतत नजरेत भरतात. अधूनमधून अन भियास येणारा त्ांचा मराठी-इंग्रजी सभा-समारंभातील 

धीट वन प्रभािी िािर मनािर छाप पाडणारा असतो. त्ांचे श्चशष्टाचार लक्षणीय असतात. त्ांना 

पाठविलेल्या प्रते्क इ-मेलला ते तत्परतेने प्रवतसाद देतात; मग ती एखादी पोच असो िा आभाराचा 

शब् असो.  

मला त्ांनी सातत्ाने विज्ञान श्चलखाणास प्रोत्साहन वदले आहे. मग, ते मराठी विज्ञान पररषदेतफे 

चालविलेले  ‘सकाळ’ मधले  ‘विज्ञान’ सदर असो, ‘लोकसत्ता’ तील ‘क तूहल’ सं्तभ  असो, महाराष्ट 

राज्य सावहत् संसृ्कती मंडळाचा विज्ञान-तंत्रज्ञान कोश असो, आकाशिाणीसाठी तयार कराियाचे नाट्य 

लेख असोत, मविपा च्या पवत्रकेतील ‘कळत-नकळत’ हा सं्तभ असो, महाराष्टर  शासनाचा विश्वकोश 

असो; मला त्ांच्याकडून हमखास आितणे येतात. माझ्यािरील त्ांच्या या विश्वासाने मी विज्ञान-

लेखनासाठी सतत चाजा होत असतो, प्रोत्सावहत होत असतो वन सदगदीतदेखील होत असतो.  

२०१० साली माझे ‘बदलते हिामान, बदलती इंधने’ हे प स्तक प्रकाश्चशत झाले, तेव्हा मी त्ांच्याकडे  

प्रस्तािना श्चलहण्याचा आग्रह वबचकत वबचकत धरला. त्ांनी माझी विनंती मान् करत आश्चण आपल्या 

काया बाहुल्यातून िेळ काढून ‘बदलत्ा हिामानासबंधी उपय ि प स्तक’ ही िाचनीय प्रस्तािना वदली. 

त्ा श भेच्छांच्या प्रारंभी त्ांनी आपल्या वमस्थककल स्वभािाला अन सरून श्चलहले आहे की, ‘जोसेफ 

त स्कानो हे अनेक वदशांनी काम करणाऱ् यातील आहेत, असे मला आढळून आले आहे. ते काय करतात 

असे विचारण्याऐिजी ते काय करत नाहीत असे विचारणे कदाश्चचत सोपे जाईल.’ त्ाश्चशिाय, ‘ते 

क णाला नाही म्हणत नाहीत आश्चण सगळ्यांना िेळेिर मजकूर प रित राहतात’, ‘हा मोठा ताकदीचा 

अ.पां. देशपाडें : मागादशाक विज्ञान-प्रसारक २८ 

श्री. जोसेफ त स्कानो 
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माणूस आहे,’ ‘प स्तके आश्चण लेख श्चलहून समाधान पािणारा हा माणूस नाही. िसईच्या पयाािरण 

चळिळीचा झेंडा त्ांच्या खांद्यािर होता’; असे या ज्येष्ठ विज्ञान-प्रसारकांने मोठ्या मनाने केलेले कौत क 

क णालाही उत्तेजन देण्यास प रेसे ठरािे.  

दोन िषाापूिी पन्नाशी ओलांडलेल्या म ं बईतील ‘मराठी विज्ञान पररषद’ या संस्थेचे त्ांनी (गेली वकत्ेक) 

िषे वपतृत्व स्वीकारले आहे. या संस्थेचे कायािाह या नात्ाने ते समाजातील विविध स्तरांसाठी जे 

वनरवनराळे उपक्रम, ज्या योजना राबितात त्ाने अचंवबत व्हायला होते. विज्ञानाचा प्रचार वन प्रसार 

करून समाजात िैज्ञावनक दृष्टीकोण रुजविण्याचे त्ांचे प्रयत्न सतत दाद देण्याजोगे असतात. म.वि.प. 

सारखी सेिाभािी संस्था चालविणे हे सतीचे िाण असते, पण देशपांडेसरांसारखे कायािाह लाभले, की 

ती संस्था समाजाच्या गळ्यातील ताईत बनल्याश्चशिाय राहात नाही.  

लोकिगाणीतून उभी रावहलेली म.वि.प. ची ‘विज्ञान भिन’ ही देखणी नूतनीकरण केलेली च ना-

भट्टीतील इमारत विज्ञान-रश्चसक अभ्यागतांना ख श केल्याविना राहत नाही. ह्या इमारतीची सिाच अंगाने 

घोडदौड स रू आहे. वतथ ेशालेय विध्यार्थ्ाांसाठी करमण कीच्या माध्यमातून विविध िैज्ञावनक उपक्रम 

राबविले जातात. त्ातून म लांना विज्ञान विषयात गोडी वनमााण होते. हे खूप मोलाचे काया आहे कारण 

म लांच्या मनाची पाटी कोरी असते ि त्ािर वगरविलेली अक्षरे त्ांच्यासाठी संस्कार असतात. याउलट 

प्रौढ मंडळी पूिाग्रहदवूषत असतात ि त्ांना वकतीही घसा फोडून समजाविले तरी त्ांचे ‘ये रे मागल्या’ 

च असते. कचऱ् याची योग्य विले्हिाट लािताना ‘waste is best’ ह्या तत्व प्रणालीला अन सरून 

होणारी वतथली प्रात्श्चक्षके, इंधन टंचाईिर मात करण्यासाठी सौर-चूल आश्चण सौर-बंब िापरण्यास 

देण्यात येणारे उत्तेजन, मराठी सावहत्ात विज्ञानकथांचे दालन अश्चधकाश्चधक समृद्ध व्हािे म्हणून 

विज्ञानरंजन कथांची स्पधाा, वनबंधलेखन स्पधाातून निे होतकरू लेखक वनमााण करणे; असे एकाहून एक 

सरस समाजाच्या गरजा ओळखून राबवित आणलेले कायाक्रम आहेत. हे सारे लक्षात घेता म.वि.प. ही 

संस्था अगदी खऱ् या अथााने ‘विज्ञानं जनवहताय’ कायारत आहे ि त्ाचे शे्रय अ.पा. देशपांडेसरांच्या 

कतृात्वाला आश्चण नेतृत्वाला जाते.  

२०१६ च्या वडसेंबर मवहन्ात त्ांनी म.वि.प.चा गेल्या पन्नास िषााचा इवतहास श्चलहून पूणा केला. 

गं्रथालीने प्रकाश्चशत केलेल्या या गं्रथाला प्रस्तािना देताना ज्येष्ठ पत्रकार श्री. क मार केतकर मावमाक 

भाष्य करताना श्चलहतात : ‘विज्ञानात योगायोग नसतात. पण, व्यिीच्या आश्चण संस्थाच्या जीिनात ते 

असतात. त्ा योगायोगातील घटनांचा परस्पर सबंध वकिा कायाकारणभाि नसतो. पण, एक काल्पवनक 

धागा असतो. अनेकदा लेखक िा इवतहासकार योगायोगाने ते काल्पवनक धागे पकडून एक िीण तयार 

करतो. अपांनी हा इवतहास एका उदे्दशाने मांडला आहे. अनेक प्रकारच्या अडचणीतून जाणाऱ् या 

समाजातील सेिाभािी संस्थांना त्ा इवतहासाच्या िाचनाने काही िाट सापडिी हा तो हेतू आहे.’  

नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा या विज्ञान प्रसार करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष या नात्ाने ते 

सातत्ाने संपका  साधून सिाांना विविध कायाक्रमात सहभाग घेण्यास प्रिृत्त करत असतात. १२ फेब्र िारी, 

२०१७ रोजी निी म ं बई इथे ४२ िे महानगर मराठी सावहत् संमेलन भरले होते आश्चण अपां त्ाचे 

संमेलनाध्यक्ष होते. मराठी सावहत्ात विज्ञानाला प्रथमत: संधी वमळाली होती ि त्ास प्रोत्साहन 

देण्यास त्ांनी विज्ञान लेखकांना आिजूान आितण वदले होते.  
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विज्ञान-लेखनाच्या वनवमत्ताने, ग रुिया डॉ. जयंत नारळीकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आश्चण सावहश्चत्क डॉ. बाळ 

फोडंके, ज्येष्ठ-शे्रष्ठ विज्ञान लेखक सिाश्री वनरंजन घाटे, स बोध जािडेकर, स्व. लक्ष्मण लोढें यांच्याशी 

ओळख होणे, मैत्री ज ळणे ही आय ष्यातील एक ठेि आहे आश्चण अ.पा. देशपांडेसरांचा स्नेहदेखील 

त्ास अपिाद नाही.   

 

श्री. जोसेफ त स्कानो 

विज्ञानकथा लेखक आश्चण विज्ञान प्रसारक 
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मराठी विज्ञान पररषदेचे (म.वि.प.) मानद कायािाह श्री. अ.पां. देशपांडे यांच्या १५ वडसेंबर, २०१७ 

रोजी होणाऱ्या ७५व्या िाढवदिसावनवमत्त प्रश्चसद्ध होणाऱ्या गौरि-गं्रथासाठी थोडेसे काही श्चलहािे या 

इचे्छने मी श्चलहीत आहे. 

श्री. अ.पां. देशपांडे यांच्याविषयी बोलताना मी नेहमी त्ांचा उले्लख ‘अ पां.’ असा करतो आश्चण तोच 

उले्लख मी या लेखातही करणार आहे. 

माझा आश्चण अ.पां.चा पररचय केव्हा ि कसा झाला हे मला नेमके आठित नाही. सामान्त: 

त्ांच्यासारख्याच एखाद्या सतप्रिृत्त गृहस्थाचा अ.पां.शी पररचय कसा झाला हे म्हणायचे असते, तर मी 

‘संता सदश्चभ: संग: कथमवप प ण्येन भिवत’ असे म्हटले असते. पण स्वत:लाच ‘सत्’ म्हणणे वकंिा 

मानणे म्हणजे अहंकाराची पररसीमा होईल, म्हणून मी ते करणार नाही. पण त्ांच्याशी झालेला पररचय 

हे माझे प ण्यच आहे असे मी मानतो. 

म.वि.प.चा जि १९६६ सालचा. त्ाआधी संस्थेसाठी निीन-निीन सदस्य करण्यासाठी अनश्चन्वत 

पररश्रम करणारे माझे समव्यािसावयक श्री. मध कर गोगटे आमच्या फोटामधील ज न्ा ऑवफसमधील 

चार श्चजने चढून आलेले मला आठितात. त्ांच्या प्रचंड उत्साहाला प्रवतसाद म्हणून मी लगेच पररषदेचा 

सदस्य झालो. माझ्या मते, पवहल्या ३०-४० सदस्यांमधील मी एक असािा! त्ानंतर माझा म.वि.प. 

शी सक्रीय सहभाग नसला तरी अश्चजबात संपका  नाही असे म्हणता येणार नाही. ‘पवत्रकेच्या’ 

जिापासून म्हणजे १९६८पासून वतचे िाचन हा माझा नैवमवत्तक कायाक्रम असायचा! १९८३ साली 

पररषदेची च नाभट्टीतील इमारत बांधून पूणा झाली. त्ा कामाचे स्टरक्क्चरल वडझाईन आमच्याच कंपनीचे 

होते. माझे समव्यािसावयक ि स्नेही डॉ. श्चचं.मो. पंवडत हे पररषदेचे सक्रीय सदस्य होते. अशा सिा 

पररस्थस्थतीत मला पररषदेविषयी जिळीक िाटत होती आश्चण तेथे चाललेल्या कायााविषयी प्रेम िाटत 

आश्चण िाढत गेले. हे सिा असताना ज्यांनी पररषदेची ४० िषाांपेक्षा अश्चधक िषे वनरहंकारी िृत्तीने सेिा 

श्री. नी.ना. श्रीखंडे 

‘अ. पा.ं’ २९ 
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केली अशा अ. पां. चा माझा पररचय न व्हािा हे असंभिनीयच! 

तेव्हा आमचा पररचय नेमका कोणत्ा िषी झाला हा प्रश् गौणच आहे, पण तो पररचय दीघाकाळचा 

आहे हे खरे! अथाात तो सामान्पणे ज्याला वनकटचा म्हणता येईल असा नाही हेही वततकेच खरे! 

पररचयाचे पदर मात्र अनेक असतात. अ.पां. आश्चण मी अनेक िेळी भेटलो, बोललो वकंिा िािरलो 

असे नाही, तरी पण ज्या-ज्या िेळी आम्ही भेटलो वकंिा ज्या-ज्या िेळी मी त्ांचे विचार ऐकले वकंिा 

अनेक पररश्चचतांकडून त्ांच्याविषयी ऐकले, तसतसा माझा त्ांच्याविषयीचा आदर िाढत गेला. असे का 

होते याचा ज्यािेळी मी माझ्या मनाशी मागोिा घेऊ लागलो, त्ािेळी लक्षात आले, की कोणत्ाही 

चांगले काम करणाऱ्या क्षेत्रात स्वत:ला झोकून देणाऱ्या आश्चण झपाटून गेलेल्या व्यिीवंिषयी माझ्या 

मनाला एक प्रकारची विलक्षण जिळीक िाटते. अशी क्षेतं्र अनेक आहेत, पण त्ांत सिााथााने िाहून 

घेतलेले लोक फारच कमी आढळतात. अशा िेळी आपल्याला पररश्चचत असलेल्या क्षेत्रात आपल्याला 

पररश्चचत असलेली व्यिी जेव्हा असे काम करते, त्ािेळी मला अथाातच ते विशेषत्वाने भािते आश्चण 

असेच झाले आहे माझे अ.पां.च्या बाबतीत! आश्चण म्हणूनच ते माझ्याजिळचे! 

म.वि.प. ची ‘पवत्रका’ समाजातील सिाच स्तरांिरील लोकांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अश्चभयांवत्रकी आश्चण 

गश्चणत यांच्या प्रचारासाठी आश्चण प्रसारासाठी अविरत प्रयत्न करीत आलेली आहे. या व्यवतररि गूढ 

विज्ञानकथा, अश्चभजात भारतीय संगीत, प्रिास असेही विषय पवत्रकेने हाताळले आहेत. थोडक्यात 

म्हणजे विषयांची िैविध्यता खरोखरच अचंवबत करणारी आहे आश्चण या सिा धडपडीमागे अ.पां.चा 

िाटा फार मोठा आहे हे लक्षात येते. स्वत: अश्चभयांवत्रकी क्षेत्रातले, पण आपल्या श्चलखाणािारे त्ांनी 

इतर वकती क्षेते्र आपली केली आहेत हे वदसून येते. डॉ. रघ नाथ माशेलकर, डॉ. अवनल काकोडकर, 

डॉ. िसंत गोिारीकर यांसारखे शास्त्रज्ञ, डॉ. माधि श्चचतळे, डॉ. आ.भै. जोशी यांसारख्या वनरवनराळ्या 

क्षेत्रांतील तज्ज् यांच्यािर चररत्रपर प स्तके श्चलवहली आहेत. तसेच विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञानािर लेख, 

प स्तके आश्चण प स्तकांचे खंडही श्चलवहले आहेत. त्ांच्या श्चलखाणात बालसावहत्, प्रिासिणान आश्चण 

संगीत अशा विविध विषयांचास द्धा समािेश आहे. एकमेकांशी काहीही संबध नसणाऱ्या विविध 

विषयांिर ३,५०० ते ४,००० पानांचे श्चलखाण करून त्ातून विज्ञानाविषयी ज्ञान ि प्रेम वनमााण 

करण्याचा एक यज्ञच त्ांनी केला आहे. अगदी अलीकडेच प्रश्चसद्ध झालेल्या ‘मराठी विज्ञान पररषद – 

नाबाद ५१’ हा अप्रवतम इवतहासपर गं्रथ पररषदेबरोबरच त्ांच्या कायााचा िाटा वकती मोठा आहे याची 

जाणीि करून देतो. 

अ.पां.च्या श्चलखाणातून त्ांची विषयांच्या म ळाशी जाण्याची प्रिृत्ती आश्चण िैज्ञावनक दृष्टी स्पष्ट होते. 

अगदी बालसावहत्ाची ‘गमंत जमंत’ पासून विज्ञान/तंत्रज्ञानातील कठीण विषयांपयांत कोणताही विषय 

हाताळताना अ.पां.ची सहजता स्पष्ट होते. कदाश्चचत, त्ांचा शांत स्वभाि आश्चण नम्र व्यविमत्त्व याचे ते 

प्रवतवबंब असािे. तसे ते नेहमीच मृद भाषी असतात, पण त्ांचे विचार मात्र स्पष्ट असतात. त्ांच्या 

श्चलखाणातून त्ांचे मराठी भाषेिरील प्रेम ि प्रभ त्वही स्पष्ट होते. त्ांच्या या अनेक ग णांम ळे अ.पां. हा 

नेहमीच एक अभ्यासू िाचक ि लेखक, योग्य तेच आश्चण आिश्यक तेिढेच बोलणारा ििा, जेष्ठ 

शास्त्रज्ञांच्या उतृ्कष्ट म लाखती घेणारा आश्चण वततक्याच सहजतेने स्वत:ची म लाखत देणारा, 

दरूदशानपासून कोणत्ाही व्यासपीठापयांत लीलया आश्चण लीनतेने िािरणारा, ‘पवत्रका’ वनयवमतपणे 
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चालविणारा आश्चण विशेषांक काढण्यामध्ये श्चसंहाचा िाटा असलेला, पण त्ाचबरोबर प्रश्चसद्धी पराङम ख 

एक खंदा कायाकताा असे विविध अितार भूषविणारा सिाव्यापी अ.पां. ‘विज्ञानं जनवहताय’ या 

ब्रीिाक्याचे तंतोतंत पालन करणारा आहे असे म्हटले, तर ते िािगे होणार नाही. समाजातील सिा 

स्तरांिरील लोकांनी विज्ञानमय आनंदी जीिन व्यतीत करािे हाच जणू ध्यास ज्यांनी जिभर घेतला 

अशा या अ.पां.ना त्ांच्या ७५व्या िाढवदिसावनवमत्त अनेक श भेच्छा!  

 

श्री. नी.ना. श्रीखंडे 

मविपचे वहतश्चचंतक 
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अ.पां. देशपांडे हे खरे तर उत्तम श्चचत्रपट अश्चभनेते होऊ शकले असते. त्ांच्या आिाजात एक रणन 

(Ring) आहे आश्चण रूपही श्चचत्रपटाच्या श्चचत्रीकरणाला अन कूल (फोटोश्चजवनक) आहे. तरीही त्ांनी 

त्ापलीकडील व्रत स्वीकारले, यासाठी त्ांचे आभार मानािेत तेिढे थोडे! सूयााला ७५ प्रदश्चक्षणा पूणा 

करत असतानाही त्ांचा हुरूप आश्चण उत्साह एखाद्या नितरुण कायाकत्ााला लाजिेल असा आहे. 

िस्त त:, श्री. अ.पां. देशपांडे हे संस्थेचे अध्वयूा आहेत तरीही कायाकत्ाासारखे त्ांचे काया अव्याहत 

चालू असते.  

विज्ञानाचा ‘िापर’ करायचा आश्चण विज्ञानाच्या नािाने बोटे मोडायची अशा काहीशा कृतघ्न जगात 

देशपांडे यांचा जि झाला. पण, त्ांनी ना सभोितालच्या द वनयेला नािे ठेिली, ना विज्ञानाची कास 

कधी सोडली. सभोितालच्या जगाला शहाणे करून सोडण्यासाठी, त्ांनी तथाकश्चथत हेकेखोर, लब्ध 

प्रवतवष्ठत इंग्रजीचा अिलंब न करता ‘सकल जनाला’ मराठीतून विज्ञानाची आस लािली; गोडी 

लािली; तृप्त केले! 

म्हणूनच अ.पां. देशपांडे यांना त्ांच्या व्रतासाठी ‘प्रोफेसर’ अ.पां. देशपांडे म्हणणे शे्रयस्कर िाटते! प्रो. 

देशपांडे यांचे काया समग्रपणे पवहले, तर त्ांचा लोकविलक्षण आिाका आश्चण अभूतपूिा संकल्प 

आकलून येतो. दैनवदन जीिनात ते कळून येईलच, असे नाही; तथावप, जो वनरखून पाहील त्ाला हे 

नक्की वदसेल, की ‘अहो येता-जाता, उठता-बसता, काया करता’ प्रो. देशपांडे यांना केिळ आश्चण केिळ 

विज्ञानाचा ध्यास लागला असून सिा मराठी म ल ख हा िैज्ञावनक दृष्टीचाच, म्हणजे अतं्त प्रगल्भ करून 

सोडािा असे त्ांना िाटते. बरे! हे अवितीय काया आपण करीत आहोत, याचा प्रचंड अहंकार देशपांडे 

यांच्यात असता, तर तेही समजण्यासारखे रावहले असते. क ठेही मागमूस नाही अहंकाराचा!! इतके 

त्ांचे व्यवित्व विज्ञानमय आश्चण व्यविमत्त्व मराठी झाले आहे. एिढे वनरामयपणे अश्चसधाराव्रत 

सहजपणे पेलणारा हा मन ष्य बघताना थक्कपणाही थक्क होईल!! 

अथागं अ.पा.ं!  ३० 

डॉ. श्चशरीष गोपाळ देशपाडें 
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प्रो. देशपांडे हे स्वत:ला कलािंत म्हणिून घेणार नाहीत आश्चण ‘वििान’ म्हटले तर ते (मोठ्याने) 

हसण्यािारी नेतील. पण, हे आपण ओळखले पावहजे, की ते प्रवतभािंत आहेत आश्चण प्रज्ञािंतही 

आहेत. त्ांचे, एिढा मोठा डोलारा सांभाळणे, हे दशांग ळे काया होय! सम िाच्या िरच्या लाटा 

आपल्याला वदसतात पण, तो वकती आश्चण क ठे खोल आहे याचा आपल्याला थांगपत्ताही लागत नाही. 

प्रो. अ.पां. देशपांडे हे सघन, गहन, सखोल, अशा सम िासारखे अंतहृादयी अथांग आहेत. त्ांच्या 

भािनेची आश्चण विचारांची खोली आपल्याला जोखता आली पावहजे.   

ते क ठेही रेंगाळत राहत नाहीत. स्थस्थतप्रज्ञापणे अॅरेनािरून वनघून जातात. व्यासपीठािरही सहसा बसत 

नाहीत. प्रश्चसद्धीपेक्षा त्ांना काम हे महत्त्वाचे आश्चण मोलाचे िाटते. 

श्चजतक्या सहजपणे प्रो. अ.पां. देशपांडे आपल्याला समजलेत असे िाटते, वततकेच ते पाऱ्याच्या गोळी 

सारखे वनसटून जातात. अ.पां. देशपांडे यांनी सािकाश पण हमखास उभारलेले वन:स्पृह काया हे 

कमालीचे यशस्वी झाले आहे, तरी हे यश स काळाचे नाही. जसा, चांगल्या अथााने, अ.पां.चा थांग 

लागत नाही तसाच त्ांच्या यशाचाही!!  

 
डॉ. श्चशरीष गोपाळ देशपाडें 

विज्ञानकथा लेखक 
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तो काळ साधारणपणे १९७७च्या सप्टेंबरातला! त्ापूिी ‘शास्त्रज्ञांच्या निलकथा’ आश्चण ‘अिााश्चचन 

भारतीय शास्त्रज्ञ’ या दोन प स्तकांतील शास्त्रज्ञांची जडणघडण िाचून मी काहीसा भारािलेल्या अिस्थेत 

विज्ञान मंडळ चालू करण्याच्या अथिा तसे काही असल्यास वतथपयांत पोहोचण्याच्या मन:स्थस्थतीत 

होतो, आश्चण एके वदिशी वपंगजे क्लासेस् विज्ञान मंडळाचा एक फलक माझ्या िाचनात आला. मी 

त्ाच्या कायाक्रमास गेलो आश्चण शेिटी शरद नाईक सरांच्या आिाहनाला प्रवतसाद देऊन बसलो. विज्ञान 

मंडळाचा तो पवहला-द सरा कायाक्रम असािा आश्चण कोणताही अन भि नसलेला मी, त्ा मंडळाचा 

पवहला कायािाह झालो. 

माणूस हेरून त्ाला कामास उद्य ि करण्याची, त्ाच्यात क ित नसताना प्रसंगी त्ाला मोठेपणा देऊन 

त्ाच्याकडून काम करून घेण्याची द वमाळ हातोटी असणारे नाईक सर थोड्याच वदिसांत मला मराठी 

विज्ञान पररषदेत घेऊन आले. त्ा िेळी ताडदेिमध्ये एअर-कंडीशंड माकेटच्या वतसऱ्या मजल्यािरील 

एका छोटाशा खोलीत पररषदेचं कायाालय होतं. माझ्यासाठी तो क्षण अचंवबत करणारा ठरला; नाईकसर 

मला – त्ांच्याच सारख्या मविपच्या – अजून दोन कायािाहांची भेट घडिून देत होते – डॉ. श्चच.मो. 

पंवडत आश्चण श्री. अ.पां. देशपांडे. दोघेही अश्चभयंते – एक संरचना अश्चभयांवत्रकीतील डॉक्टरेट आश्चण 

द सरे विद्य त अन् यांवत्रकी या दोनही विषयातील अश्चभयंता.    

त्ा िेळी मविपमध्ये अनेक कायाक्रम होत असत; परंत  बहुतांश समतल-विस्तारी! या तीन कायािाहांच्या 

झपाटलेपणातून प ढे निनिे प्रयोग करण्यात आले. मविप विविध कायाक्रमांतून लोकांपयांत पोहोचत 

होती. कोणतीही संस्था श्चजिंत ठेिण्याकररता त्ा संस्थेकडे सातत्ाने कायाकत्ाांचा ओढा हिा, 

त्ासंस्थेकडे लोकाश्चभम ख कायाक्रमांचे जाळे हिे, उदा. ितामानपत्रातून विज्ञान प रिणी, विज्ञान प्रदशान, 

चालू घडामोडीिर भाष्य करणारी विज्ञान व्याख्याने/श्चशवबरे इत्ादी आश्चण प्रसंगी या दोन्हीमध्ये घट 

झाली तरी संस्थेकडे समांतर कायाक्रम चालिू शकणारी तज्ज् मंडळीचंी फळी हिी उदा. िावषाक 

देशपाडें सर... ३१ 

श्री विनायक कश्चणाक 
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संमेलन, विज्ञान माश्चसक, िावषाक विज्ञान वनबंध/कथा स्पधाा इत्ादी. या तीनही गोष्टी देण्याची क्षमता 

या तीनही कायाािाहांमध्ये होती. त्ांच्या कायाािाहपदािरील कायाकाळात पररषदेची िाढ मोठ्या 

प्रमाणात झाली हे वन:संशय! 

देशपांडे सरांचा त्ातला िाटा िेगळ्या िगाातला! भरपूर व्यासंग, िाचलेल्या गोष्टी लक्षात ठेऊन 

नेमक्यािेळी त्ांचा समपाक उल्लेख, फडे ििृत्व; विज्ञान, सावहत् आश्चण अश्चभयांवत्रकी या विषयांतील 

वदग्गजांचा लोकसंग्रह, व्यिस्थापनातील क शाग्रता, श्चलखाणातले सामर्थ्ा अशा अनेक ग णांनी समृद्ध 

व्यविमत्त्व! 

मराठी विज्ञान पररषद स्थापनेनंतरच्या गेल्या बािन्न िषाांत पररषदेतफे ६२ उपक्रम राबविले गेले त्ांतील 

बहुतांश उपक्रमांत देशपांडे सरांचा प्रत्क्ष सहभाग होता, तर अनेक उपक्रम त्ांच्या प ढाकाराने 

प्रत्क्षात उतरले. त्ांनी सहभाग आश्चण प ढाकार घेतलेल्या उपक्रमांतून मराठी विज्ञान पररषदेची दखल 

अनेक राज्य तसेच कें ि संचाश्चलत विज्ञान संस्थाना घ्यािी लागली. यात प्राम ख्याने म ं बई विद्यापीठ, 

महाराष्टर  अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस, टाटा इस्थटस्टट्यूट ऑफ फंडामेंटल ररसचा, नेहरू विज्ञान कें ि, होमी 

भाभा विज्ञान श्चशक्षण कें ि, भाभा अण  संशोधन कें ि या संस्थांचा उले्लख करािा लागेल. यातून कें ि 

सरकारच्या योजनांमध्ये मराठी विज्ञान पररषदेला कें िस्थानी भूवमकाही वमळाली! त्ातूनच मग कें ि 

सरकारच्या विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान खात्ाच्या राष्टर ीय विज्ञान वदनाच्या वनवमत्ताने वदला जाणार उत्तम 

विज्ञान प्रसारकाचा व्यविगत प रस्कार देशपांडे सरांना १९९९ मध्ये प्राप्त झाला.  

पररषदेच्या जडण-घडणीत कायािाह या नात्ाने ४२ िषे (१९७३ ते ९१ मविप, ईशान् म ं बई विभाग 

कायािाह ि १९७५ पासून मविप-मध्यिती) असे आजतागायत देशपांडे सरांचे योगदान वन:संशय 

शीषास्थानी आहे. 

ओघित्ा ििृत्वाचा त्ांचा ग ण अन िंश्चशकतेने (आता प्रा., डॉ.) समीर अनंत देशपांडे यांच्यात 

संक्रवमत झाल्याचा प्रत्य विज्ञान भिनातील एका कायाक्रमात झाला; त्ािरून नोश्चसल कंपनीतील 

अतं्त िरच्या पदािर व्यग्र असूनही आश्चण पररषदेच्या महत्त्वाच्या जबाबदारीिर असूनही िडील 

असण्याच्या भूवमकेत सरांकडून कोणतीच उणीि रावहली नसल्याची जाणीि मात्र झाली. सामाश्चजक 

विपणन (Social Marketing) या विषयािर समीरने सादरीकरण केले होते. िास्त विशारद 

असलेली सरांची कन्ा श्रीमती प्राची ओम मचांट ही देखील पयाािरणिादी िास्त विशारद स लक्षणा 

महाजन ह्यांच्या समिेत सामाश्चजक कायाांत रस घेऊन सरांचा िारसा प ढे चालवित आहे. 

कोणत्ाही सामाश्चजक संस्थेच्या कायाकालात चढउतार येतच असतात; प्रसंगी इतके, की संस्थेमध्ये 

पराकोटीचे िाद वनमााण होऊन अथिा आश्चथाक गैरव्यिहार होऊन संस्थेत फूट पडते वकंिा संस्था बंद 

करािी काय, येथपयांत पाळी जाते. बऱ्याच अंशाने मात्र हे द भााग्य पररषदेच्या िाट्याला आलेले नाही. 

यात तत्कालीन दोन कायािाह आश्चण देशपांडे सर ह्यांचा मोलाचा िाटा आहे. सरांना आजिर फटकून 

िागलेले मी पावहलेले नाही. कायाकताा वकतीही लहान असला अथिा निीन असला, तरी त्ाचाशी 

आदराने आश्चण समज तीने िागणे ही बाब संस्थेच्या िाढीस पोषक असते, असेच सरांचे िागणे मी 

आजिर पवहले आहे. पररषदेत कमाचारी म्हणून असलेल्यांस मानाची िागणूक देणारे सर मी पवहले 

आहेत. वकतीही नामांवकत व्यिीचे मन िळिून पररषदेच्या कायाात त्ाचा सहभाग ओढून आणणारे सर 
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मी पवहले आहेत. या सिा गोष्टी स्वत: मोठं असलेल्या, समाजाविषयी कळकळ असलेल्या व्रतस्थ 

कायाकत्ाासच शक्य आहे. त्ाअथी सर माझ्यासारख्यास ऋवषत ल्य आहेत. सरांचा ग णगौरि करणे हे 

माझे काया नाही, नाही मी आय ष्यात तेिढे कमिले आहे, परंत  त्ांचा सहिास लाभलेला मी एक 

ऋणी त्ांच्याविषयी माझ्या लेखणीतून कृतज्ज्ता व्यि करतो आश्चण पररषदेतील सरांचा सहभाग वनंरतर 

राहो अशी मनीषा व्यि करतो. 

िंदे मातरम!     
 

श्री. विनायक कश्चणाक 

कायाकाररणी सदस्य,  

मराठी विज्ञान पररषद 
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श्री. म.ना. गोगटे ह्यांनी मराठी विज्ञान पररषदेची स्थापना केली आश्चण नंतर ताडदेिला एका खोलीतून 

पररषदेचे काम चालायचे. माझे पती अनंतराि पररषदेच्या कायाक्रमाला जायचे. त्ात त्ांना आिड 

वनमााण झाली. आपल्याला लेख श्चलहायला जमते का, भाषण द्यायला जमते का असा प्रयत्न त्ांनी 

करून बवघतला आश्चण त्ातून त्ांचा आत्मविश्वास वनमााण झाला. मग १९७३ साली त्ांनी म.ना. 

गोगटे, र.श्चश. िाशीकर, गजानन िामनाचाया, डॉ. वि.वि. काळे यांच्या मदतीने म.वि.प., ईशान् म ं बई 

विभागाची स्थापना केली ि ते त्ाचे कायािाह झाले. मग १९७५मध्ये म.वि.प.च्या मध्यितीचे कायािाह 

झाले. ते अजूनपयांत त्ा पदािर आहेत.  

पररषदेत मोठी माणसे काम करीत होती. त्ात डॉ. रा.वि. साठे, श्री. ज.ग. बोधे, डॉ. श्री.शां. 

आजगािकर होते. पण ही माणसे अनंतरािांच्या िरच्या वपढीतील होती. पण मग डॉ. स रेश नाडकणी, 

श्री. शरद नाईक, डॉ. श्चचं.मो. पंवडत यांच्यासारखी समियस्क माणसे आली आश्चण त्ाचं्याशी यांची 

नाळ ज ळली. १९७७-७८ साली अनंतराि, शरद नाईक आश्चण श्चचं.मो. पंवडत हे वत्रकूट जमले आश्चण 

त्ांनी प ढची १५-२० िषे बंध भािाने एकत्र काम केले. याच काळात पररषदेला निनिे ध मारे फ टत 

होते. अध्यक्षपदािर िेगिेगळी वदग्गज माणसे येत आश्चण त्ांच्या-त्ांच्या पाश्वाभूमीप्रमाणे ते पररषदेला 

वदशा देत.  

१९८० नंतर पररषदेने घेतलेल्या जवमनीिर पररषदेची छोटी का होईना, पण स्वत:ची िास्तू आकाराला 

येऊ लागली होती. पररषद प्रगती करत होती, पण पररषदेकडे प रेसे अथाबळ येत नसे. एकटे िाशीकर, 

मग च नाभट्टीत राहणारेच सािंत नािाचे एकजण काम करू लागले. असे एकाचे दोन झाले. पैशांची 

अडचण होतीच. मग हे वतघे कायािाह आपल्याजिळचे पैसे पररषदेला उसने द्यायचे आश्चण पररषदेकडे 

आले, की आपले पैसे परत घेत. त्ािेळेनंतर पररषदेत एकेक लोक येऊ लागले. त्ात वकशोरी आली, 

श्रीमती उज्ज्वला देशपाडें 

सिाांशी जमिनू घणेारे देशपाडें ३२ 
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अजय आला, घनश्याम आला. त्ा सगळ्यांना पररषदेची आश्चथाक स्थस्थती समजत असे. आश्चण कायािाह 

करीत असलेल्या धडपडीची जांणीि होती. त्ाम ळे स्टाफचे करािे तेिढे कौत क कमीच आहे. तीनही 

कायािाहांचे स्वभाि िेगिेगळे होते. शरद नाईक थोडे तापट स्वभािाचे होते, तर पंवडत वमककील 

स्वभािाचे होते. त्ातल्या त्ात देशपांडे शांत स्वभािाचे होते. वतघांत मतभेद होत नव्हते असे नाही, 

पण ते कधीही हमरात मरीिर आले नाहीत. कोणी काहीही मत मांडले तरी ते शेिटी संस्थेच्या वहताच े

आहे ना, हे पावहले जाई. नाईकांना नाटक-श्चसनेमा बघायची हौस होती. चांगले नाटक वकंिा श्चसनेमा 

पावहला की त्ांचा हमखास फोन यायचा, अरे अम क नाटक वकंिा श्चसनेमा जरूर पाहा. मग आम्ही ते 

नाटक वकंिा श्चसनेमा पाहत असू.       

संस्थेला एकापेक्षा एक मोठी माणसे अध्यक्ष म्हणून लाभली. ही माणसे बाहेर वकतीही मोठी असली, 

नवे्ह तशी ती होतीच, तरी ते मविपमध्ये अतं्त साधेपणाने िािरायचे. त्ांचा सगळा मोठेपणा जणू ते 

पररषदेच्या दरिाजाशी बाहेर काढून ठेित ि आत प्रिेश करीत. केिळ अध्यक्षच पररषदेच्या कामात 

समरस झाले असे नवे्ह, तर त्ांच्या पत्नीही पररषदेच्या कामात रममाण झाल्या आश्चण त्ा सिाांशी माझी 

मैत्री झाली. ती मैत्री आता ते अध्यक्ष नसताना आजही वटकून आहे. या मोठमोठ्या मवहलांकडूनही 

मला काही काही श्चशकायला वमळाले. हे सिा मला देशपांडे सरांम ळेच लाभले याची जाणीि आहे. 

श्चशिाय, पररषदेच्या स्टाफबरोबर एिढे आप लकीचे संबंध वनमााण झाले, की पररषदेच्या मोठ्या 

कायाक्रमात जेव्हा-जेव्हा कामात मदत हिी, तेव्हा-तेव्हा ते मला हक्काने बोलाितात ि मलाही मदत 

करण्यात आनंद वमळतो. या सौहादााच्या िातािरणाम ळेच पररषदेचा पसारा वदिसेंवदिस िाढत चालला 

आहे. 

देशपांड्यांना स्वस्थ बसणे माहीत नाही. बारा िषाापूिी म्हणजे २००५साली जेव्हा आम्ही 

समीरकडे  कॅनडाला  गेलो तेव्हा ते दोन मवहने देशपांड्यांचा िेळ कसा जाईल याचा प्रश् मला पडला 

होता. पण आम्ही वनरवनराळी स्थळे पाहायला जायचो, त्ा-त्ा स्थळांची मावहतीपत्रके ते तेथे गोळा 

करीत आश्चण घरी आल्यािर एका िहीत त्ा स्थळाचे िणान श्चलहून काढत. प ढे भारतात आल्यािर त्ा 

िणानाचे ‘कॅनडा ’ नािाचे त्ांचे एक प स्तक तयार झाले. आजही त्ा प स्तकािर त्ांना िाचकांचे फोन 

येत असतात, कारण ते प स्तक म्हणजे प्रिास िणान नसून तेथील विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञानाविषयी त्ात 

मावहती आहे. पररषदेतून घरी आल्यािर, स ट्टीच्या वदिशी केव्हाही पावहले तरी ते संगणकािर काहीतरी 

श्चलवहत बसलेले वदसतात. मग ते पररषदेचे काम असो, की स्वत:चे लेख िा प स्तके असे काहीतरी 

असते. त्ातूनच आतापयांत त्ांची ६४ प स्तके, आश्चण १,६०० लेख श्चलहून झाले आहेत. ज्या वदिशी 

संगणक वबघडलेला असेल त्ावदिशी ते अस्वस्थ असतात, पण म्हणून ते टी.व्ही. पाहत बसले असे 

होत नाही, तर त्ांच्या हातात काही ना काही प स्तक असते. आमच्या घरी अखंडपणे प स्तके आश्चण 

माश्चसके येत असतात. त्ांच्या थप्प्या पडलेल्या असतात.  

पररषदेतल्या सिाांचे त्ांच्यािर जीिापाड प्रेम आहे. २०१२साली त्ांचे बायपासचे ऑपरेशन झाले तेव्हा 

वदिसभर पररषदेत काम केल्यािर एकेक जण रात्री रूग्णालयात मदतीला येत असे. त्ात विश्वनाथच े

नाि पवहल्या यादीत नव्हते तर तो नाराज झाला होता, अखेर त्ालाही संधी वमळाली. त्ािेळी 

देशपांड्यांचे प ण्यातील भाऊ-बवहणी, भाचे-प तणे रागािले, की प ण्यात ऑपरेशन का केले नाही, 
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मदतीला आम्ही सिा होतो ना? तेव्हा यांची अिस्था गीतेतल्या अज ानासारखी झाली होती, ‘मामका: 

पाण्डिािैि वकम क रू ित संजय.’ एका बाजूला भाऊ-बवहणी तर द सरीकडे बंध ित पे्रम करणारे 

सहकारी. 

देशपांड्यांना आई-िडलांचे जे संस्कार वमळाले, त्ांत बहुश्र तता, िाचन, द स-याशी ज ळिून घेणे, 

प्रयोगशीलता, सतत कामात राहणे, लेखन-भाषण या सिा कला लाभल्या आश्चण हे सगळे त्ांच्या 

प्रते्क भािा-बवहणीत उतरले आहे. केिळ पररषदेतच यांचे सिाांशी जमते असे नसून त्ांच्या सिा भािा

-बवहणीतील, भाचे--प तण्यातही ते सिाांना वप्रय आहेत. त्ा सिाांच्यातही एकोपा आश्चण एकमेकांना 

आश्चथाक आश्चण अंगमेहनतीने मदत करणे हा द मीळ ग ण उतरला असून तो या देशपांड्यांच्याकडे गेल्या 

तीन-चार वपढ्यांत पाहायला वमळतो. िडील लिकर गेल्याने थोरले बंधू प्रा. स.पां. देशपांडे यांनी 

सिाांचे श्चशक्षण केले ि िडलांचे प्रेम वदल्याने त्ांच्यािरही सिाांचे जीिापाड प्रेम होते. आज त्ांना हे 

कौत क बघून भरून आले असते.  

आय ष्याच्या िाटेिर अडथळे जरूर आहेत, हे देशपांड्यांना ठाऊक आहे, पण त्ांनी ते कचरले नाहीत. 

आश्चण सपाटी लागली म्हणून ते कधी सैराटही झाले नाहीत. हेच त्ांचे संत लन अखेरपयांत वटको याच 

श भकामना.   

 

 

श्रीमती उज्ज्वला देशपाडें 

श्री. अ.पां. देशपांडे यांच्या पत्नी 
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पोटा-पाण्यासाठी नोश्चसल कंपनीत ३० िषा वदिस-रात्र शारीररक मेहनत केल्यािर जीिनाचे खरे ध्येय 

साकारण्यासाठी त्ाच काळात बजाज सू्कटरिर स रिातीला ताडदेि एअरकंडीशंड माकेट ि नंतर 

च नाभट्टीच्या - म. वि. प. ऑवफसला ग रुिार ि शवनिारी मारलेल्या फेऱ्या, पवत्रकेचे संपादन, िावषाक 

संमेलनाचे आयोजन, मविपचे इतर काया, हजारो लेख-भाषण-ेम लाखती, असंख्य दौरे, गोगटे-नाईक-

पंवडत-दामले-िाशीकर यांच्यासोबत रंगलेल्या गप्पा, आश्चण वनिृत्तीनंतर मविपला िाहून वदलेले आय ष्य, 

हे सिा सांभाळत असताना अप्पांनी प्राची, आई, मािशी, जािई, सून, नातिंडे आश्चण माझ्याकडे 

तेव्हढ्याच उत्साहाने, बारकाईने आश्चण आश्चत्मयतेने सतत लक्ष वदले.  

समाजाला श्चशकिलेच, पण त्ाचबरोबर घरी िैज्ञावनक दृवष्टकोन, गश्चणत, लैंवगक श्चशक्षण आश्चण 

व्यिसाय वनिड (डॉ. नारळीकर मॉडेल विरुद्ध डॉ. गोिारीकर मॉडेल) अशा अनंत विषयांिर प्रकाश 

टाकला. गोिारीकर-देिधर-उदगािकरांसारख्या विचारिंतांशी संिाद साधण्याची संधी वदली.   

माझ्या पंधराव्या िाढवदिसाला िेदान सार “मी त झा बाप कमी, वमत्र अश्चधक” हे म्हणणारे अप्पा 

त्ानंतर बऱ्याच प्रमाणात वमत्रत्वाला जागले. मोठी स्वप्ने बघण्याचे धाडस आश्चण प्रोत्साहन वदले आश्चण 

हे करत असताना आम्ही घेतलेल्या जीिनातल्या सिा महत्त्वपूणा वनणायांना पूणा पाठीबंा वदला. स्वत:च े

आचार आश्चण विचार वनिडण्याची संपूणा मोकळीक वदली. लायकी नसताना संधीची निीन दारं उघडून 

वदली आश्चण लहानसहान कामवगरी पार पाडल्यािर आमच्या नकळत आम्हांलाच लाज िाटेल एिढा 

त्ाचा प्रसार केला, पण स्वत: मात्र संधी वनमााण करून क्वश्चचतच त्ाचा गिगिा केला. 

दाभोलकर आश्चण कलब गी यांच्या प्रमाणे अंधश्रद्धा वनम ालनािर आघाडीने काम केले, पण समाजातील 

कोणत्ाही व्यिी वकंिा संस्थेला न द खािता. राजकारणी असो िा उद्योगपती, संबंध सिाांशी 

जोपासला. तसे करताना पैसा ि नीतीशी कधीही तडजोड केली नाही. हे संस्कार मविपच्या कायाात 

ठळकपणे वदसून आलेच, पण त्ाचा पररणाम आम्हां पोरांिरही झाला. 

डॉ. समीर देशपाडें 

कमााची भिी ि ज्ञानाची उपासना करणारे अप्पा  ३३ 



 

113  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

मटा, लोकसत्ता, टाईम्स ऑफ इंवडया, लोकप्रभा, शास्त्रीय संगीत, प ल, अते्र, दरूदशानिरच्या बातम्या 

आश्चण भारत दशान आम्हांला िाचायला-ऐकायला-बघायला लािलेच, पण जे-जे अन भिले त्ांिर 

मराठीतून परीक्षण श्चलवहण्यास भाग पाडले. श्चलहायची सिय लागली आश्चण श्चचवकत्सक ब द्धीला चालना 

वमळाली. त्ाचप्रमाणे दररोज रात्री घरातल्या सिा व्यिीनंी एकत्र बसून जेिायला पावहजे, असा 

आग्रहही धरला. या सियीम ळे मानश्चसक आरोग्य व्यिस्थस्थत रावहले. लहानपणी या गोष्टीचंा त्रास 

झाला, पण मोठेपणी त्ांचे महत्त्व पटले. 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन जिभर जोपासला, पण आपले विचार इतरांिर नाही लादले. मनाचा मोकळेपणा 

दाखिला. देिािर विश्वास नसूनही थोरल्या काकांच्या आग्रह आश्चण आदराखातर गणपती बसिला 

आश्चण आजीच्या इचे्छन सार वतला धावमाक स्थळांना वहंडिले. तसेच, राष्टर ीय गीत कानािर पडल्यािर 

डोळ्यांत पाणी येणाऱ्या अप्पांचे भारतािर अपरंपार प्रेम असूनही त्ांनी मला परदेशगमनाची परिानगी 

वदली ि मदत केली. 

समाजामध्ये ‘मविप म्हणजे अपा’ं हे समीकरण झालेले असूनही याचा अहंकार अपांनी कधी बाळगला 

नाही वकंिा आपले अस्थस्तत्व विज्ञानप्रसारात विलीन होऊ वदले नाही, हाउश्चसंग सोसायटीचे सश्चचि, 

त्ांच्या काकांच्या विचारांिर आधाररत प स्तक लेखन (‘एका गायकाचा ताळेबंद’) वकंिा स्थावनक 

गं्रथालयाचे सल्लागार – अशा विविध क्षेत्रांत जबाबबदारी संभाळली. २००५साली अप्पा जेव्हा 

आमच्या कॅनडाच्या घरी दोन मवहने रावहले होते, तेव्हा त्ा अल्पकाळात, ज्यांनी कॅनडात िीस िषे 

काढली आहेत त्ांच्यापेक्षा जास्त वहंडले. दररोज सियीप्रमाणे डायरीची पाने भरली आश्चण त्ाआधारे 

मायदेशी परतल्यािर ‘कॅनडा’ हे प स्तक श्चलवहले. 

भरपूर धन कमिायची क्षमता असूनही स्वातंत्र् वटकिता येईल तेिढाच पैसा वमळिला. पण खरे लक्ष 

वदले समाजसेिेला, मेहनतीला, साधेपणाला, मनाच्या श्रीमंतीला आश्चण सिा नव्या-ज न्ा वमत्रांबरोबर 

आश्चण सिा नातेिाईकांबरोबर संबंध जपायला.      

जीिनािर भरपूर प्रेम केले, पण इतरांच्या मृत् ला तेव्हढ्याच वनभायपणे सामोरे गेले. भूतकाळात जास्त 

न अडकता, ितामान ि भविष्याकाळािर जास्त लक्ष कें वित केले, शांत मनाने आश्चण न वबचकता वनणाय 

घेतले. स्वत:ला आश्चण इतरांना कामात ग ं तिून ठेिले, िैयिीक स्वाथाापेक्षा सामाश्चजक बांश्चधलकीिर भर 

वदला आश्चण हे सगळे करूनही, आपण काही मोठे करतो आहे याचा आि न आणता, गप्पा-गोष्टी 

आश्चण विनोदब द्धी कायम ठेिली आश्चण िास्तिाकडे द लाक्ष न करता, पाय जवमनीिर खंबीरपणे रोिून 

ठेिले. 

यशस्वी समाजसेिकाचे ि एका कमायोग्याचे जीिन काय असते, याचे एक मॉडेल सादर केले. संस्कार 

स चनांिारे कमी आश्चण आश्चण ितान, आचार आश्चण संभाषण यामाफा त जास्त केले. 

अशा दहा उत्साही माणसांचे काया ७५ िषाांत उरकणाऱ्या िवडलांना माझ्यातफे सक्रीय दीघााय ष्याच्या 

श भेच्छा आश्चण माझे शतश: प्रणाम.         

 
डॉ. समीर देशपाडें 

श्री. अ.पां. देशपांडे यांचे प त्र 
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प ण्याच्या नूतन मराठी विद्यालय आश्चण क स्त्रो िावडया कॉलेजमधून अन क्रमे शालेय आश्चण विद्य त-

यांवत्रकी पदविका हस्तगत केल्यानंतर श्री. अ.पां. देशपांडे १९६५मध्ये नशीब कमिायला नोकरीवनवमत्त 

म ं बईस गेले. स रिातीला काही िषे एस्सो, ओररएंटल कॅन मॅन् फॅक्क्चररंग कंपनी अशा नोकऱ्या करीत 

१९६७ पासून १९९७ मध्ये म दतप िा वनिृत्त होईपयांत मफतलाल ग्र पच्या नोश्चसल या कंपनीत विविध 

पदांिर काम करीत होते आश्चण ऑगस्ट १९९७ मध्ये ते व्यिस्थापकपदािरून वनिृत्त झाले. 

म ं बईसारख्या महानगरात दरू राहून कारखान्ातील िेळखाऊ आश्चण जबाबदारीच्या जागेिर नोकरी 

केल्यानंतर फ रसतीच्या (?) िेळात मराठी विज्ञान पररषदेसारख्या स्वयंसेिी संस्थेत काम करण्याचा 

उत्साह श्री आनंदराि यांच्या अंगी वटकून रावहला. हे काम ते गेली ४२ िषे सातत्ाने करीत रावहल े

आश्चण तेथेही जबाबदारीच्या पदािर कायारत आहेत, ही बाब विशेष कौत काची म्हणािी लागेल. 

सावहत्, संगीतय ि स संसृ्कत कौट ंवबक िातािरणात िाढलेल्या आनंदरािांना विज्ञानाच्या 

अभ्यासाबरोबरच थोरले बंधू प्रा. स.पां. देशपांडे यांचे योग्य आश्चण अन कूल प्रोत्साहन वमळत गेले. 

स रिातीस आनंदरािांचा आश्चण ‘मविप’चा संबंध आला तो अगदी योगायोगानेच. 

सन १९७१मध्ये एका रवििारी सकाळी ‘मविप’तफे माट ंग्याच्या पोद्दार महाविद्यालयात ‘विज्ञान आश्चण 

संगीत’ या व्याख्यानमालेचे श्री. शंकरराि चव्हाण यांच्या हस्ते उद्घाटन होते. त्ा कायाक्रमाला हे दोघे 

बंधू हजर होते. त्ािेळी िरील विषयािर प्रा. रा.वि. सोिनी यांचे जे व्याख्यान झाले, त्ात त्ांनी 

संगीताच्या प्रभािाम ळे पाश्च्यात् देशांत गाई कशा जास्त दधू देतात आश्चण कारखान्ातील कामगारांची 

उत्पादन क्षमता कशी िाढते याची उदाहरणे देऊन श्रोत्ांचे या विषयातील क तूहल जागृत केले. मात्र, 

आपल्या देशात अथिा पररसरात विषयािर काही प्रयोग झाल्याचा प्रा. सोिनीच्या प्रवतपादनात साधा 

उले्लखही नव्हता. त्ांच्या व्याख्यानानंतर आनंदरािांनी पररषदेच्या संयोजकांना आश्चण मंत्र्ांना भेटून 

आपले िडील आय िेदाचाया कै. पांड रंगशास्त्री देशपांडे यांनी १९५२-५३मध्ये प ण्यात लाजाळूच्या रोपांना 

श्री. वमश्चलंद देशपांडे 

एक क शल संघटक ३४ 
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िेगिेगळ्या घराण्याच्या गायकांच्या ‘भैरिी’ या एकाच रागाच्या ध्ववनम विका ऐकिून केलेल्या 

प्रयोगाम ळे रोपांचा २७८ टके्क िाढ झाल्याचा आश्चण या प्रयोगाची त्ा िेळच्या विविध 

महाविद्यालयातील िनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक, प णे विद्यापीठाचे तत्कालीन क लग रू, संगीतातील जेष्ठ 

कलाकार आश्चण विचारिंत या विित सभेप ढे केलेले वििेचन, त्ािर प्रश्चसद्ध झालेले लेख यांची मावहती 

वदली. 

स िणाक्षण 

या मावहतीने प्रभावित होऊन म.वि.प.च्या कायािाहपदी असलेल्या श्री. म.ना. गोगटे यांनी त्ाप ढील 

रवििारी म ख्य िक्त्यानंतर श्री. आनंदराि यांना लाजाळूच्या प्रयोगाची मावहती सांगण्याची संधी वदली. 

श्री. गोगटे यांची ही कृती म्हणजे आनंदरािांच्या आय ष्यात आलेला स िणाक्षणच म्हटला पावहजे. म. 

वि.प.ने वदलेल्या संधीचा प रेपूर उपयोग करून एिढ्या श्रोतृिगााप ढे बोलण्याची पवहलीच िेळ असताना 

१५-२० वमवनटांत िवडलाचं्या प्रयोगाची सादं्द्यत मावहती सांगून त्ांनी सभेस प्रभावित केले.  

प ढे १९७२मध्ये आनंदराि कोल्हापूरच्या विज्ञान संमेलनास ‘निशिी’चे प्रवतवनधी म्हणून त्रयस्थपणे 

हजर रावहले. हळूहळू आनंदराि विज्ञान पररषदेच्या कामात रस दाखिू लागले. असे करताना 

आपल्यालाही यात काही कताबगारी दाखिता येईल, असा विश्वास त्ांना िाटू लागला. त्ा 

आत्मविश्वासापोटी आश्चण श्री. म.ना. गोगटे तसेच श्री. वि.वि. देशपांडे आश्चण श्री. गजानन िामनाचाया 

यांसारख्या उत्साही वमत्रांच्या बळािर १९७३मध्ये घाटकोपर यथेे ‘मविप’ च्या ईशान् म ं बई विभागाची 

स्थापना त्ांनी केली. या विभागातफे आनंदरािांनी शास्त्रीय विषयांिर व्याख्याने, पररसंिाद, प्रदशाने, 

बालआरोग्य इत्ादी कायाक्रम आयोश्चजत करून पररसरातील लोकांची सामाश्चजक आश्चण िैज्ञावनक दृष्टी 

तयार करण्याचा प्रयत्न केला. या कायाात त्ांनी एिढी आघाडी घेतली, की प ढे १९७६मध्ये सपातज्ज् 

डॉ. प .ज. देिरस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेले ११ िे अश्चखल भारतीय मराठी विज्ञान संमेलन त्ांनी 

आपल्या ईशान् म ं बई विभागातफे भरिले. या संमेलनाचे व्यिस्थापन, संयोजन आश्चण कायाकत्ाांचे 

वनयोजन इतके नम नेदार होते, की कायािाह श्री. गोगटे यांनी त्ांला ‘अकरािे संमेलन’ ऐिजी ‘असे 

करािे संमेलन’ म्हणून त्ांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्ांचे जाहीर कौत क केले.  

वपंड घडत गलेा 

ईशान् म ं बई विभागात उत्तम काया करत असलेल्या आनंदरािांना यथािकाश कें िीय नेतृत्वाने म ख्य 

प्रिाहात ओढले आश्चण त्ांचा उत्साह, कामाचा झपाटा, बरोबरच्या आश्चण सिा पातळीिरच्या 

कायाकत्ाांकडून खेळीमेळीच्या िातािरणात काम करून घेण्याची हातोटी, यांची दखल घेऊन संपूणा 

मविपचे कायािाह म्हणून त्ांची वनिड केली. या वनय िीम ळे आनंदराि मध मेहतज्ज् डॉ. आजगांिकर, 

िास्त शास्त्रज्ञ श्री. ज.ग. बोधे, विज्ञान लेखक प्रा. रा.वि. सोिनी इत्ादी जेष्ठ मंडळीचं्या सहिासात 

आले. त्ातून स्वयंसेिी संस्थांसाठी आिश्यक असणारा आनंदरािांचा वपंड घडत गेला.  

तेथून प ढे त्ांनी केलेल्या कायाांचा थोडक्यात आढािा घेतला, तर श्री. आनंदराि आश्चण त्ांच्याबरोबर 

काम करणाऱ्या असंख्य कायाकत्ाांचा कष्टाचे मोल आपल्याला जाणिेल. त्ांच्या या कष्टाम ळे मराठी 

विज्ञान पररषद सतत िश्चधाष्णू रावहली आहे. यात प्राम ख्याने प ढील कायाांचा उल्लेख करािा लागेल. 

१) श्री. गोगटे यांनी मोठ्या कष्टाने शासनाकडून वमळिलेल्या च नाभट्टी, म ं बई येथील भूखंडािर 
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पररषदेची आपली िास्तू सिाांच्या मदतीने साकार केली.  

२) इमारत बांधकाम आश्चण संमेलना आदी कामाला सिाश्री शरद पिार, शंकरराि चव्हाण, स धाकरराि 

नाईक, मनोहर जोशी अशा सिा म ख्यमंत्र्ांच्या आमदानीत पररषदेस भरघोस अन दान वमळिून 

कायाक्रम आश्चण उपक्रम यशस्वी केले. 

३) अशाच प्रकारे वदल्लीच्या काउस्थन्सल ऑफ सायंवटवफक अाँड इंडस्टरीअल ररसचा उफा  श्चसएसआयआर 

च्या मदतीने दरमहा आकषाक स्वरुपात ‘मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका’ प्रश्चसद्ध करून त्ािारे अद्ययाित 

ज्ञानाचे आश्चण मावहती ि तंत्रज्ञान प्रसाराचे काया मोठ्या प्रमाणािर चालू आहे. 

४) विविध वठकाणांहून वमळणाऱ्या मदतीचा आश्चण अन दानांचा योग्य म दतीत आश्चण चोख वहशेब 

देणारी संस्था म्हणून संस्थेने गेली वकते्क िषे विश्वासह््रता तयार करून वटकिून धरली आहे. 

५) विज्ञानरंजक कथा आश्चण वनबंध स्पधाा भरिण्यात सातत् राखून त्ांतून तयार झालेल्या डॉ. जयंत 

नारळीकर, डॉ. बाळ फोडंके, श्री. वनरंजन घाटे, श्री. लक्ष्मण लोढें यांनी मराठी सावहत्ात विज्ञान 

कथांचे स्वतंत्र दालन वनमााण केले आहे. 

६) दहािी-बारािीच्या विद्यार्थ्ाांनी शास्त्रीय संशोधनाकडे िळािे म्हणून त्ांचे मेळािे भरिून, त्ांना 

१९८४ आश्चण १९८६ मध्ये डॉ. श्रीकांतन, डॉ. नारळीकर, डॉ. स खात्मे, प्रा. उदगािकर यांचे मागादशान 

वमळिून वदले. 

७) वटळक महाराष्टर  विद्यापीठाच्या धतीिर इयत्ता सातिी, आठिी आश्चण नििीच्या विद्यार्थ्ाांसाठी 

विज्ञान विषयांच्या अवतररि परीक्षांची योजना चालू करून गेली वकत्ेक िषे ते ती राबित आहेत. 

तसेच सातिी-आठिीतील ियात येणाऱ्या म लीसंाठी मागादशानपर ध्ववनश्चचत्रवफत तयार करून घेऊन 

गािोगािी शाळांत जाऊन त्ािारे प्रत्क्ष मागादशानाची स विधा मवहला डॉक्टरांच्या मदतीने केली. 

८) मॅजेश्चस्टक गप्पांत विज्ञान विषय ठेऊन डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. वि.गो. क लकणी, डॉ. वि.ग. 

श्चभडे, डॉ. िसंत गोिारीकर यासारख्या िैज्ञावनकांच्या म लाखाती घेऊन गप्पा घडविल्या. 

९) विज्ञान पररषदेला आजिर डॉ. रा.वि. साठे, श्री. म.ना. गोगटे, प्रा. भालचंि उदगािकर, डॉ. जयंत 

नारळीकर, डॉ. िसंत गोिारीकर, श्री. प्रभाकर देिधर आश्चण विद्यमान अध्यक्ष प्रा. जेष्ठराज जोशी 

यांसारखे वदग्गज अध्यक्ष लाभल्याने पररषदेस समाजात प्रवतष्ठा लाभली. 

१०) १९९८ साली पोखरण येथील अण चाचणीनंतर भाभा अण संशोधन कें िाचे संचालक डॉ. अवनल 

काकोडकर यांची त्ासंबधात दरूदशानिर म लाखत घेऊन मराठी जनतेला अण चाचणीची मावहती करून 

वदली. 

विज्ञान पररषदेच्या कायााबरोबरच विज्ञानाचा प्रचार आश्चण प्रसार करण्यासाठी आनंदरािांनी व्याखाने 

देणे, सभा संचालन करणे, लेख श्चलहून ितामानपत्र, आकाशिाणी ि दरूदशान या तीनही माध्यमांचा 

म बलक िापर केला आहे. 

याश्चशिाय विज्ञावननी, आपले आरोग्य, एका गायकाचा ताळेबंद (संगीतज्ज् िामनराि देशपांडे यांचे 

चररत्र) ही प स्तके त्ांनी संपावदत केली आहेत, तर श्री. अरविंद ग प्ता यांच्या मूळ वहंदी भाषेतील ‘खेल 

खेलमें’ या प स्तकाचा मराठीत ‘टाकाऊतून श्चशकाऊ’ असा अन िाद केला आहे आश्चण त्ांची एकूण ६४ 

प स्तके आजिर प्रश्चसद्ध झाली आहेत.  
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डॉ. रघ नाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली प णे विद्यापीठात २०००सालच्या जानेिारी मवहन्ाच्या 

पवहल्या आठिड्यात पार पडलेल्या विज्ञान संमेलनात अ.पां. देशपांडे यांचे म लांना मागादशान करणारे 

सप्रयोग व्याख्यान झाले. दैवनक ‘सकाळ’ ने ‘म लांचे जगत’ या सदरात त्ाचा संपूणा िृतांत वदला 

होता.    

यशपाल यांची शाबासकी 

श्री. आनंदराि अध्यक्ष असलेल्या राष्टर ीय विज्ञान प्रसारक संस्थेतफे २०००सालच्या जानेिारी मवहन्ाच्या 

शेिटच्या आठिड्यात ‘आय का’ आश्चण बालगंधिा रंगमंवदरमध्ये जे आंतरराष्टर ीय िैज्ञावनक संमेलन झाले, 

त्ाचे संयोजन, वनयोजन आश्चण वनयंत्रण इतके देखणे होते, की उद्घाटक प्रा. यशपाल यांनी यासंबधी 

बोलताना, “जेव्हा प्रथम श्री. देशपांडे यांचे उद्घाटनाला येण्याबद्दल पत्र आले तेव्हा अगदी निी संस्था, 

मन ष्यबळ नाही, पैशांचा अभाि इत्ादी कारणांनी हे संमेलन प्रत्क्ष होईल का, म्हणून मी सांशक 

होतो आश्चण काही वदिसांत संमेलन रद्द झाले आहे आश्चण िरील अडचणीचंा पाढा िाचणारे श्री. देशपांडे 

यांच्या आणखी एका पत्राची अपेक्षा करत होतो; परंत  त्ांनी नेटाने आश्चण कौशल्याने हे संमेलन 

आयोश्चजत केले आहे”, असे सांगून त्ांचे जाहीर कौत क केले.       

तर डॉ. नारळीकर आश्चण डॉ. गोिारीकर अनौपचाररकपणे आपसांत गप्पा मारताना परदेशी पाहुणे 

देशपांडे यांच्या वनयोजनािर खूष आहेत, याची कब ली देत होते. हे संमेलन एिढे यशस्वी झाले की 

परदेशी शास्त्रज्ञांच्या आग्रहािरून श्री. अ.पां. देशपांडे यांना राष्टर ीय विज्ञान प्रसारक संस्थेचे रुपांतर 

आंतरराष्टर ीय विज्ञान प्रसारक संस्थेत केल्याची घोषणा करण्यास भाग पाडले.  

मराठी विज्ञान पररषदेच्या कायााची आश्चण आनंदरािांच्या त्ातील सहभागाची दखल घेऊन १९९५मध्ये 

त्ांना फाय फाउंडेशन प रस्कार वमळाला. १९९९मध्ये एका अमेररकन विद्यापीठातफे १९९८चा भारतीय 

विज्ञान प्रसारक म्हणून प्रशस्तीपत्रक वमळाले आश्चण कें ि सरकारतफे २०००साली विज्ञान वदनावनवमत्त 

देण्यात येणाऱ्या रुपये एक लाखाचा प रस्कार, मानपत्र आश्चण सृ्मवतश्चचन्ह समारंभपूिाक वदल्लीत प्रदान 

करण्यात आले. 

अशा या आमच्या आदरणीय बंधूची यशस्वी िाटचाल कायम राहो.  

 

 

 

 

संपादकीय टीपा :  

१. या लेखात श्री. अनंत पांड रंग देशपांडे यांचा उल्लेख ‘आनंदराि’ असा केला गेला आहे कारण 

त्ांना तसे त्ांचे क ट ंबीय लहानपणापासून संबोश्चधत. तसा उले्लख डॉ. विजया िाड यांच्या लेखातही 

आला आहे (लेख क्रमांक १७). 

२. सदर लेख दैवनक ‘सकाळ’ (प णे आिृत्ती) मध्ये २८ फेब्र िारी, २००० रोजी प्रश्चसद्ध झालेल्या मूळ 

लेखाची स धाररत आिृत्ती आहे, तरी दैवनक ‘सकाळ’ चे आभार. 

श्री. वमश्चलंद देशपांडे 

श्री. अ. पा. देशपांडे यांचे कवनष्ठ बंधू 



 

118  विज्ञानप्रसाराच्या ‘अनंत’ धारा 

It is a pleasure to write about Shri A. P. Deshpande, who has been such a pillar of 
strength for Marathi Vidnyan Parishad (MVP) for more than four decades.  

MVP, undoubtedly, is one of the foremost NGOs of the country, much acclaimed for 
its work on science dissemination across all strata of the population. Over the years, 
it has provided an excellent forum for scientific and technical experts, teachers, stu-
dents, educators and scores of dedicated volunteers to pool their expertise on a va-
riety of socio-scientific and educational issues, particularly at the grassroots level. 
Moreover, some of the most eminent scientists and technologists of the country 
have been associated with this organisation.  A.P. Deshpande has played a pivotal 
role in bringing coherence across the large scope of MVP’s activities and the contin-
ued robustness of this organisation owes much to him. 

I came in contact with Shri Deshpande during my tenure as Centre Director, Homi 
Bhabha Centre for Science Education (HBCSE) from 1994 till my retirement in 2008. 
There was much that was overlapping between the mandates of HBCSE (a National 
Centre of TIFR in science and mathematics education) and MVP.  Though my own 
academic endeavours have been along somewhat different lines, several of my col-
leagues at HBCSE, including my esteemed senior colleagues (late Profs. B.M. 
Udgaonkar and V. G. Kulkarni) were continually involved with the activities of MVP.       

I was deeply honoured to be part of the 41st Annual Convention of MVP held at 
Wani in 2006 (Editorial Note: Dr. Arvind Kumar served as the President for this Con-
vention). A year later in 2007, I had the privilege of a more intensive interaction with 
A. P. Deshpande when MVP and HBCSE jointly organised a function to felicitate Prof. 
B. M. Udgaonkar on his completion of 80 years of age. It was a memorable experi-
ence.  

Throughout my association with A.P. Deshpande, I was struck by his extra-ordinary 

Dr. Arvind Kumar 

A.P. Deshpande: A Motivational Leader  ३५ 
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organisational and leadership skills, and his unwavering dedication to realizing the 
goals of the organisation he has nurtured so assiduously. It is very fitting that MVP 
has decided to organise a function on the day before its 52nd Annual Convention at 
Kudal, Sindhurga District, and release a Festschrift Volume in his honour on his com-
pletion of 75 years of age on December 15, 2017. 

On this occasion, I extend my warmest felicitations to Shri A. P. Deshpande and offer 
my best wishes to him for many more years of good health, and happy & fulfilling 
life.  

 
Dr. Arvind Kumar  

President, Annual Convention  
of Marathi Vidnyan Parishad. 

Wani, 2006 
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Persons like Shri A. P. Deshpande, who prefer to work selflessly and without any self
-publicity, should be regarded as ‘heroes of our time’. Over the last more than four 
decades he has been working towards creating scientific awareness in the society, 
motivating the younger generation towards taking science as a career and pro-
moting the cause of scientific research. His work assumes greater significance when 
we consider the fact that he has been working for science popularisation in regional 
Indian language. In his case it is Marathi. Before engaging himself in the field of sci-
ence communication DeshpandeJi had been working in chemical industry. Whatever 
might be the reasons for his switching over to the field of science communication, it 
was certainly a bold decision. I must say a person having deep faith in his commit-
ment and belief can take such a decision.  

It is a real privilege for me to write a few words about Shri A.P. Deshpande’s person-
al attributes and his achievements as perceived by me during my long interaction 
with him for a publication being brought out by Marathi Vidnyan Parishad on the 
occasion of his 75th birthday. I met him almost two decades ago and from that time I 
have found him as a driving force of one of the most active non-governmental or-
ganisations in the field of science communication in the country—Marathi Vidnyan 
Parishad. The organisation, which was established in 1966, has been engaged in a 
wide range of science popularisation activities. Among its activities include training 
for growing vegetables and fruits in balcony/terrace with the help of biodegradable 
waste generated in the kitchen and a course called Vigyan Mitra – a course introduc-
ing school students to various concepts of science.  It also encourages scientific re-
search. It has instituted an award of Rs. one lakh each for college teachers and Uni-
versity teachers doing quality research. It organises an annual science conference. It 
has brought out a wide range of publications in Marathi. It maintains a multi-media 
library. There are many other activities that are being pursued by the Marathi Vid-

Dr. Subodh Mahanti 

A.P. Deshpande — An Extraordinary  

Science Communicator 

३६ 
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nyan Parishad. 

The Marathi Vidnyan Parishad is a unique organisation, it has a large number of emi-
nent scientists among its members and many of them including the internationally 
acclaimed astrophysicist Professor J.V. Narlikar are actively engaged in communi-
cating science in Marathi. It has 71 branches in the State of Maharashtra and four 
outside it (Goa, Belgaon, Vadodara and Nippani). The progress of Marathi Vidnyan 
Parishad in the recent years spearheaded by Shri A. P. Deshpande is really notewor-
thy. He has played an instrumental role in the establishment of the National Centre 
for Science Communicators (NCSC) at Mumbai.  

DeshpandeJi’s contributions in shaping the activities of Marathi Vidnyan Parishad 
alone are enough to ensure him a permanent place in the history of science commu-
nication in India, but his contribution goes much beyond this. He himself is a science 
communicator par excellence. He has written a large number of popular science 
books in Marathi. He has produced a number of biographies of scientists and tech-
nologists like R. A. Mashelkar, Anil Kakodkar, Madhav Chitale, Madhav Gadgil, Dr. 
A.B. Joshi and Vasant R. Gowariker in Marathi. I personally consider this work very 
significant because even today there is not much literature on Indian scientists. The 
biographies of scientists go a long away in inspiring the students particularly those 
who are inclined towards taking up science as a career (Editorial Note: There are 64 
books on his name). He has worked towards documenting the individuals and organ-
isations engaged in science communication in the country in the form of directories. 
His contribution in training science communicators in Marathi is noteworthy. He has 
also strived hard for attracting school students towards science. 

I had interacted with him on a number of science communication projects jointly 
implemented by Marathi Vidnyan Parishad and Vigyan Prasar, an autonomous or-
ganisation under the Department of Science and Technology, Government of India. I 
would like to mention here the project on popular science writing in Marathi in the 
past (1830-1950). This was a part of Vigyan Prasar’s ambitious project of docu-
menting popular science writing efforts in all the Indian languages. The objective of 
the project was to bring out a compilation of select writings on popular science dur-
ing the period under investigation while reviewing the evolution of popular science 
writing in a particular Indian language — its scope, content, style and the organisa-
tions and individuals engaged in this work. The project was a real research project, 
which involved scanning of a very large number of documents scattered in different 
parts of the state. It also involved interacting with a large number of individuals. 
DeshpandeJi took up the challenge and produced a two-volume publication. I am 
sure the work is a seminal contribution towards documenting the history of popular 
science writing in Marathi. DeshpandeJi helped Vigyan Prasar in disseminating its 
popular science books and in bringing out Marathi versions of many of these publi-
cations. 

DeshpandeJi is a soft-spoken person with a rare sense of subtle humor. He is totally 
immune to publicity. I never saw him talking about his own personal achievements. 
In fact for long time after coming to know him I was not aware that he had made 
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such significant contribution to popular science literature in Marathi. He has been 
working selflessly without any remuneration. His simplicity is contagious. I found his 
oratory skill is very effective in transmitting scientific concepts. He treats everyone 
on equal footing—whether big or small. To realize his organisational skill one needs 
to see him in action. 

There is no doubt that we need to propagate the life and work of people like Desh-
pandeJi. It will be great support to the cause of science popularisation in the coun-
try. We must transform such unsung heroes of our country into real heroes. I must 
mention that I have used some adjectives while describing DeshpandeJi’s personal 
attributes and achievements, which prima facie may appear to be superlative, but I 
sincerely mean them. They are not simply words I have used just for the sake of us-
ing them. I myself visited different parts of the country and interacted with many 
organisations and individuals engaged in science communication and I do not recall 
many people whose work could be compared with DeshpandeJi. Such people are 
few in number. Here I am talking about people who are working under the aegis of 
non-governmental organisations. I am pretty sure there will be very few people out-
side the state of Maharashtra, who are familiar with the works carried out by Desh-
pandeJi. This is the reason why I feel the works of people like DeshpandeJi should be 
given wide publicity. In fact there should be some kind of fellowships at the national 
level for people like DeshpandeJi enabling them to visit different parts of the coun-
try and share their experiences with people engaged in science communication.  

I feel myself proud that I had the opportunity to interact and work with such an indi-
vidual. I am sure a person like Shri A.P. Deshpande would continue to work till the 
end and I only wish he continues to do so for a very long time to come. I wish him a 
very creative and productive life ahead. I also thank all those involved in bringing out 
the publication highlighting the different facets of DeshpandeJi’s personality and his 
work. 

 
Dr. Subodh Mahanti 

Former Honarary Director, 
Vigyan Prasar 
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Passion for science communication was the force of attraction and the binding ener-
gy that brought us together to a common platform. Having come together we have 
never looked back but moved forward. We share the conviction that no good work 
can be done by solo performers however accomplished they are. The recent re-
search paper on gravitational waves is a classic example of teamwork, which has a 
hyper-authorship of 1,004 scientists. Team work is the gestalt of the new times and 
we share this perception. 

Deshpande is a majestic grassroot level science communicator and has rural Maha-
rashtra as his heart throb. Like a wandering minstrel he moves around majestically 
brightening the lives of the rural folk with down to earth appropriate and relevant 
science and technology. He is a pioneer leader in this field which is at once path-
breaking and pacesetting. He mingles and merges with commonest of the common 
people dissolving his identity with them. 

One of his leadership traits is his magnificent obsession with planning. He decides in 
advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and who 
should do it. His algorithm of work style is a three step process. Write down the 
problem. Scratch the head and brains. Write down the solution. His operational 
plans are impeccably perfect and his tactical planning usually gels well with it. He 
always prepares a contingency plan for disaster management. Yet if Murphy’s Law 
opens up he is unflappable. I have seen him in absolute cool when things go hay-
wire. I recall vividly how a carefully planned and skillfully programmed videoconfer-
encing at Pune with the Editor of Nature fell into a technical glitch. He was unflappa-
ble and quietly moved on to the next programme without ruminating on the ruins of 
a failure. At such times an inscrutable inward smile would appear on his otherwise 
solemn countenance. 

Dr. A.P. Jayaraman 

Deshpande: An Organiser of Inexhaustible Energy ३७ 
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In management style, I have often found him more goal-oriented than people-
oriented or protocol-oriented. He has a firm approach to project implementation 
undeterred and undistracted by situational dynamics. I would call this an engineer-
ing approach of management. 

Another trait I have noted with him is his preoccupation with deliverables. No 
matter what the obstacles are he will deliver the goods and services. For him the 
product is ultimate and the process is secondary. This is an invaluable asset in enter-
prise and I have found him dominant as a task driven manager. Concern for the task 
and deliverables often overrides the people factor. 

His capacity for networking is admirable. He keeps functional note of who can do 
what and having tested he goes by the proven past experience and is risk averse to 
experimentation. In event management, he follows the low cost high value tradition 
of People’s Science Movements (PSMs). 

Management is the art of getting work done from others and this art stops short at 
some point when he will gladly and uncomplainingly do all the work. 

In small intimate groups he can be explosively humorous and keeps a sustained wit 
all through. I had the pleasure and privilege of travel and stay with him in several 
different geographies and his resilience is remarkable. 

He does not carry any pretentious air of intellectual superiority around him. He is 
pragmatic, down to earth and always calls a spade a spade without mincing words. 
He does not engage in vacuous sophistry or semantic trickeries. The hardboiled rug-
gedness of his engineering background always comes to the forefront. 

We affectionately address him as APD and it has been a pleasure and a privilege to 
work with APD at the organisational level. Wish him redoubled success in his im-
pactful endeavor of ‘scicom’. 

 Dr.  A.P. Jayaraman 
Vice Chairman, National Centre for 

Scienc Communicators 
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I am happy that Marathi Vidnyan Parishad has taken the initiative to bring out a 
Festschrift Volume to felicitate Shri. Anant P. Deshpande, Honorary Secretary of Ma-
rathi Vidnyan Parishad (MVP), who is completing 75 years on December 15, 2017. 
Having trekked a long journey on the path of science communication, Shri Desh-
pande richly deserves this honour.  

I have known Appa, as we fondly address him, even before the time of inception of 
the National Centre for Science Communicators’ (NCSC). I had the privilege to meet 
him for the first time when MVP was in the process of organising a National Confer-
ence for Science Writers. The two-day conference was held on December 21 and 22, 
1996 at Y. B. Chavan Pratishthan Sabhagriha, Mumbai. He looked a pleasant person-
ality and had an infecting smile. He warmly greeted me and I got into the conference 
organising committee with ease. That was at that time and then there was no look-
ing back! 

Appa took the initiative along with support from his close associates, formed the 
NCSC and I became a founder member. This was in January 1997 when NCSC got its 
identity under the aegis of MVP. So my association with Appa has been for more 
than two decades, and the bond is still going strong.  

We have planned and formulated various science communication activities together 
ranging from workshops, journalism courses both in English and Marathi, seminars, 
lectures and organised National and International conferences. We have even edited 
conference Proceedings together. His zeal and efforts have led us all to contribute to 
public understanding of science and science to the society.  

I have had a long association with MVP since the time I have known Appa. MVP 
brings out Marathi Vidnyan Parishad Patrika every month. It was at Appa’s insist-
ence and other Patrika editing committee members that I had the opportunity to 

Dr. Parul R. Sheth 

Appa – An Inspiring & Caring Science  

Communicator  

३८ 
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write for this esteemed Patrika. I wrote a column entitled, “Consulting Room” in 
Patrika during 2007-09. I am not well versed with writing in Marathi. Appa assured 
me that I should write in English and then it would be translated and published. The 
column became popular and was appreciated by the readers.    

Appa has remained the Chairman of NCSC and has been very vocal in decision-
making. As a Treasurer I have watched him work and negotiate with patience and 
firm belief in other members of NCSC. Never have I seen him lose his temper and 
flare up! I strongly perceive that it is his engineering and management skill that has 
made him so.  

I wish to make a special mention about Appa’s oratory skills.  His talks are filled with 
humour. His scientific knowledge is vast. The best part is that he conveys even the 
most difficult of all sciences to students, teachers and colleagues with ease.  

A couple of years back, Mumbai and Maharashtra were under a dry spell. There was 
a water scarcity. In fact, every year during summer we save water and electricity, 
especially in the suburbs of Mumbai. Appa took the lead at the time and he went to 
every school, institution etc. and delivered lectures on how to save water. He would 
be always ready to help the society for a good cause and impart scientific knowhow 
at the same time.  

As a person Appa is caring. Whenever the meeting gets over late or a conference 
overshoots time, he asks about how I would reach home. And he makes sure that I 
reach home safely. Not only him, has Ujjwalatai, his better half fed us at to our 
heart’s content at their home. I still remember and relish the home-cooked Maha-
rashtrian preparations that she made for us.  

Appa has a lot of stories to tell us in his free time about his experiences about 
meeting dignitaries from scientific world as well as other parts of the world, be it art, 
culture or music. Some time back he narrated a beautiful instance about his father’s 
association with the classical singing maestro Shri. Bhimsen Joshi. I wonder how a 
man with scientific background is so well versed with subjects that are out of our 
reach!  

I wish Appa all the best for his coming years. May he have a healthy, prosperous and 
many more fruitful years ahead! My heartfelt wishes to him for his sustained leader-
ship of NCSC and hope to have a continued association with him for many years to 
come.  

 
Dr. Parul R. Sheth 

Treasurer, National Centre for  

Science Communicators 
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श्री. अनंत पाडं रंग देशपाडें याचंी िाटचाल 
 

जिस्थान आश्चण वदनाकं :  

प णे, १५ वडसेंबर, १९४२ 

 

श्चशक्षण : 

 शालेय श्चशक्षण प ण्यातील त्ािेळच्या प्रख्यात नूतन मराठी विद्यालयात  

 प ण्यातील िावडया कॉलेजच्या क्स्त्रो िावडया इस्थटस्टट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीमधून इलेस्थक्टरकल (१९६२) 

आश्चण मेकॅवनकल इस्थटजवनअररंगचे (१९६३) वडप्लोमा उत्तीणा  

 

नोकऱ्या :  

 जून, १९६३ ते वडसेंबर, १९६४ - िेंडलेसाइड नाँशनल कंडक्टसा, प णे 

 जानेिारी, १९६५ ते ऑगस्ट, १९६५ - एस्सो पेटरोश्चलयम कंपनी, म ं बई   

 वडसेंबर, १९६५ ते नोव्हेंबर, १९६७ - ओररएंटल कॅन मॅनू्फाँ क्क्चररंग कंपनी, म ं बई  

 वडसेंबर, १९६७ ते ऑगस्ट, १९९७ - नाँशनल अगेवनक केवमकल इंडस्टरीज श्चलवमटेड (नोश्चसल), 

ठाणे (स्वेच्छावनिृत्ती) 

 

समाजकाया :  

 म ं बई मराठी गं्रथ संग्रहालय, घाटकोपर शाखेच्या कायाकाररणीचा १९७० पासून सभासद आश्चण 

१९९७ पासून शाखेचा अध्यक्ष   

 मराठी विज्ञान पररषद ईशान् म ं बई विभागाची स्थापना करून १९७३ ते १९९१ कायािाह  

 मराठी विज्ञान पररषद, मध्यितीचे कायािाह - ऑगस्ट, १९७५ ते आजतागायत ४२ िषे  

 नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा (एन.सी.एस.सी.) ची १ जानेिारी, १९९७ रोजी स्थापना 

करून वतचा आजतागायत अध्यक्ष  

 

इतर काया : 

 आकाशिाणी म ं बईच्या विज्ञान विभागाचे सल्लागार - १९८० ते १९८५  

 महाराष्टर  शासनाच्या उत्तम सावहत्ाकृती प रस्कार योजनेतील विज्ञान विभाग वनिड सवमतीचे 

सभासद १९८० ते २०००  

 वडपाटामेंट ऑफ सायन्स अाँड टेक्नोलॉजीच्या उत्तम विज्ञानप्रसारक वनिड सवमतीचा सभासद २००० 

ते २००५  

 राज्य स्तरािर ४१ आश्चण राष्टर ीय स्तरािर १० संमेलने यांचे आयोजन; आंतरराष्टर ीय स्तरािर दोन 

पररसंिाद (इस्रायेल आश्चण हैदराबाद) आश्चण एक संमेलन (ब्राझील) यांचे आयोजन 
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 डॉ. जयंत नारळीकरांिर प णे दरूदशानसाठी एक तासाच्या लघ पटाची वनवमाती 

 डॉ. िसंत गोिारीकरांच्या आकाशिाणीच्या राष्टर ीय संग्रहासाठी ४-४ तासांच्या मराठी आश्चण इंग्रजीत 

म लाखती घेतल्या  

 

प रस्कार ि सिान :  

 फाय फाउंडेशन, इचलकरंजी - विज्ञानप्रसारक प रस्कार, १९९५  

 वडपाटामेंट ऑफ सायन्स अाँड टेक्नोलॉजीचा विज्ञानप्रसारक प रस्कार, १९९९  

 महाराष्टर  सावहत् पररषद, प णे - विज्ञान गं्रथकार प रस्कार, २००६  

 वनमााण फाउंडेशन - विज्ञानप्रसारक प रस्कार, २०१०  

 महाराष्टर  अकादमी ऑफ सायन्सेसची ऑनररी फेलोश्चशप  

 अध्यक्ष, बेचाळीसािे म ं बई महानगर सावहत् संमेलन, २०१७    

 

विज्ञानप्रसार काया :  

 विविध ितामानपते्र ि माश्चसके यांत लेख आजिर १,६००  

 जाहीर भाषणे १,१००  

 आकाशिाणीिर कायाक्रम २६२  

 दरूदशानिर कायाक्रम ६३   

 प स्तके ६४ 
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अ.पां. देशपाडें याचंी गं्रथ संपदा 
  

संपादन : 

१.  विज्ञान लेखक-ििे यांची यादी, १९७८ 

२.  मराठिाड्यातील भूजल, १९८३  

३.  कोरडिाहू शेतीच्या समस्या, १९८३  

४.  विदभा विकास आश्चण पयाािरण संत लन, १९८४ 

५.  एका गायकाचा ताळेबंद, १९८७  

६.  विज्ञावननी, १९९०  

७.  आठिे विज्ञान लेखक श्चशबीर, १९९२  

८.  केवमकल अॅस्थक्सडेंटस ऑन रोड्स, १९९०  

९.  नििे विज्ञान लेखक श्चशबीर, १९९३  

१०. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सायन्स रायटसा, १९९६  

११. पाणी प्रश् आश्चण उपाय, १९९८  

१२. मराठी विज्ञान पररषदेच्या आजीि सभासदांची सूची, १९९९ 

१३. फस्टा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा, २०००  

१४. सायन्स पॉय लरायझेशन थ्रू मराठी लेटग्वेज, २००१  

१५. नॅशनल वडरेक्टरी ऑफ सायन्स कम्य वनकेटसा, २००२  

१६. सृ्मतीगं्रथ, २००२ 

१७. पाणी प्रश् आश्चण लोकांनी करायचे उपाय (पवहली आिृत्ती – १९९९) 

     (द सरी स धारीत आिृत्ती),२००३  

१८. सेकंड इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा, २००३  

१९. नॅशनल वडरेक्टरी ऑफ सायन्स कम्य वनकेवटगं ऑगानायझेशन्स, २००४ 

२०. थडा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सायन्स कम्य वनकेटसा, २००५  

२१. नॅशनल सेवमनार ऑन एक्स्ांवडंग होरायझन्स ऑफ सू्कल सायन्स एज्य केशन, २००५  

२२. विज्ञान आश्चण िैज्ञावनक, २००५  

२३. एटथ् नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सायन्स वफक्शन रायटसा, २००६ 

२४. यशपाल – एटी इयसा यंग, २००६  

२५. बी. एम. उदगािकर – एवमनंट सायंवटस्ट अाँड एज्यूकेशवनस्ट, २००७  

२६. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सायन्स एज्यूकेशन – चॅलेंजेस ऑफ क्वाश्चलटी, २००७  

२७. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन नॅशनल अजेंडा : प्रॉब्लेम्स अाँड सोल्य शन्स, २००८ 

२८. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन कॉटझिेशन ऑफ बायोडायव्हश्चसाटी, २०१० 

२९. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन अॅडर ेश्चसंग विमेन्स इशू्यज, २०१२  
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३०. अश्चभयांवत्रकीचे जग, २०१३  

३१. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन एक्स्ांवडंग होरायझन्स ऑफ इनोवे्हशन कम्य वनकेशन, २०१३ 

३२. मूलभूत विज्ञान, २०१४  

३३. उपयोश्चजत विज्ञान, २०१४  

३४. विज्ञावननी भाग १, २०१४  

३५. विज्ञावननी भाग २, २०१४  

३६. मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका – ५०१ िा अंक, नोव्हेंबर, २०१४  

३७. संरक्षण श्चसद्धता, २०१५  

३८. एटथ् नॅशनल टीचसा सायन्स कॉंगे्रस, २०१५  

३९. द मेनी फाँ सेटस ऑफ डॉ. िसंत आर. गोिारीकर, २०१६  

 

सहसंपादन : 

४०. यंत्रमानि, २००७ (सहसंपादक – स बोध जािडेकर) 

४१. विज्ञान आश्चण तंत्रज्ञान कोश, २००९ (सहसंपादक – डॉ. बाळ फोडंके) 

४२. विज्ञान ि तंत्रज्ञान चररत्र कोश, २०१० (सहसंपादक – डॉ. बाळ फोडंके) 

४३. मराठीतील विज्ञानविषयक लेखन १८३० – १९५०, भाग – १, २०११ (सहसंपादक – डॉ. वििेक 

पाटकर) 

४४. मराठीतील विज्ञानविषयक लेखन १८३० – १९५०, भाग – २, २०११ (सहसंपादक – डॉ. वििेक 

पाटकर) 

 

अन िाद : 

४५. खेळ, १९८७ 

४६. ऊजाा, १९९८  

४७. काडेपेटी आश्चण इतर विज्ञान खेळणी, २००६  

४८. टाकाऊतून श्चशकाऊ, २००६  

४९. पदाथाांची निलाई, २००६  

५०. पररसर आश्चण स्वािलंबन, २००७  

५१. ऊजाा आश्चण स्वािलंबन, २००७  

 

सहलखेन : 

५२. इंवडया द िे ि ई सी इट, २०११ (पेंटीगं्ज – वहरोशी श्चशमाझाकी, वटपणे, सहलेखक – समीर 

देशपांडे ि अवम्रता देशपांडे) 

५३. विज्ञानयात्री – डॉ. अवनल काकोडकर, २०११ (सहलेखक – डॉ. श्रीराम मनोहर) 
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स्वतंत्र लखेन : 

५४. आपत्कालीन यंत्रणा, २००१ 

५५. स्वरयज्ञ, २००२ 

५६. वििज्जन, २००५  

५७. विज्ञान ि तंत्रज्ञानविषयक प्रगती, २०१०  

५८. विज्ञानयात्री – डॉ. माधि श्चचतळे, २०११  

५९. विज्ञानयात्री – डॉ. माधि गाडगीळ, २०११  

६०. विज्ञानयात्री – डॉ. िसंत गोिारीकर, २०११  

६१. कॅनडा, २०११  

६२. शेतीतज्ज् – डॉ. आ.भै. जोशी, २०१३  

६३. डॉ. रघ नाथ माशेलकर – भारतीय बौवद्धक संपदेचा उद्गाता, २०१३  

६४. मराठी विज्ञान पररषद - नाबाद ५१, २०१६  

 

इतर प स्तकात लखेन :  

१. महाराष्टर ातील समाजपरीितानाच्या वदशा, १९८९ (लेख – मराठी विज्ञान पररषदेिर) 

२. कतृात्त्वाच्या गौरिगाथा, १९९० (लेख – जयंत नारळीकरांिर) 

३. ज्ञानवमत्र – १९९१ (लेख – छंद लागला जीिाला यािर) 

४. स्वरसंदेश, १९९६ (लेख – विद्याथी आश्चण विज्ञान यािर) 

५. असाही एक पंवडतराज विद्याधर, १९९७ (लेख विद्याधर गोखल्यांिर) 

६. चत रंग डायरी, २००० (लेख - महाराष्टर ातील पाणी प्रश्) 

७. एक डॉक्टर असलेला इंश्चजवनअर, २०१४ (लेख – डॉ. श्चचं.मो. पंवडतांिर) 
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